Kerk-tv-regeling Maartenskerkgemeente Doorn
december 2019
Doelstelling
In onze gemeente luisteren wekelijks ongeveer 30 mensen naar de diensten in de Maartenskerk via kerkradio
op www.kerkdienstgemist.nl. De kerkenraad van de Maartenskerkgemeente heeft in november 2018 de
intentie uitgesproken om Kerk-tv aan te gaan bieden aan onze eigen gemeenteleden (bijv. chronisch zieken;
ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen; mensen die tijdelijk elders wonen, maar graag onze
vieringen blijven volgen), maar ook om mensen van buiten onze gemeente te laten zien wat ons beweegt en
hoe wij gezamenlijk vieren in Gods Naam. Dit is vanuit een meer missionair oogpunt. Het achteraf nog eens
kunnen beleven van de viering blijkt ook heel waardevol. Na een voorbereidingsjaar is besloten tot invoering
van kerk-tv per 25 december 2019.
Met Kerk-tv willen we de kijkers de beleving bieden van de vieringen in de Maartenskerk. Dit betekent, dat er
beelden van het liturgisch centrum, lezenaar, kansel, orgel, koor, beamer worden gemaakt en de activiteiten in
de viering thuis door de kijkers zijn te volgen. We hopen en verwachten, dat onze vieringen dankzij Kerk-tv
thuis of elders door velen zullen worden meebeleefd.
Praktische uitgangspunten
Er is een kerk-tv-team gevormd van ongeveer tien mensen, die zich voor deze taak beschikbaar stellen. Door
gezamenlijke training en evaluatie wordt gestreefd naar een gelijkmatig niveau van elke uitzending. We gaan
bij de start uit van een basaal niveau voor de registratie van de vieringen. We willen graag groeien in techniek
en ervaring, zodat de beleving van de dienst voor de kijkers kan worden bevorderd.
Privacy
In dit document is vastgelegd hoe bij de beeldregie mensen in beeld komen en op welke plaatsen mensen niet
of alleen op de rug zichtbaar zijn.
Voor kerk-tv houden we hetzelfde beleid als bij kerkradio. Kerkdiensten kunnen via ‘Kerkdienst gemist’ live
worden bekeken. Voor het terugkijken op een later tijdstip is een account bij ‘Kerkdienst gemist’ en een
eenmalige autorisatie nodig. De diensten kunnen niet worden gedownload. Van elke dienst wordt een opname
digitaal voor 1 jaar op www.kerkdienstgemist.nl bewaard.
Bij speciale diensten kan de direct betrokkene een kopie aanvragen bij de ouderling van dienst.
Met de AVG is iedere organisatie verplicht om informatie te (kunnen) geven over hoe men omgaat met
persoonsgegevens. Bij het uitzenden van kerkdiensten betekent dit vooral dat de kerkelijke organisatie zich
bewust moet zijn van het feit dat mensen geïnformeerd moeten worden dat er opnames worden gemaakt en
dat er toestemming is van betrokken personen voor uitzending. Dit geldt voor zowel het uitzenden van
beelden van kerkgangers als ook voor ambtsdragers en andere personen die zich in het liturgisch centrum
bevinden en daardoor herkenbaar in beeld zijn. Het gaat hierbij ook om de bescherming van de privacy van
personen die worden genoemd in bijvoorbeeld gebed. Er zal zorgvuldig moeten worden afgewogen welke
persoonlijke informatie wel of niet kan worden medegedeeld.

Communicatie
Iedereen moet vooraf weten, dat in de Maartenskerk kerk-tv wordt opgenomen.
• Bij elke ingang komt een informatiebordje over kerk-tv.
• In de zondagsbrief en op de website (via dit document) wordt vermeld op welke plaatsen men niet
zichtbaar in beeld komt. Bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de kerstnachtdienst en bijv. de top2000 dienst vraagt deze communicatie extra zorg.
• In de brief aan de gastpredikanten wordt vermeld, dat de dienst wordt uitgezonden. Indien de voorganger
persoonlijk bezwaar heeft tegen uitzending van de dienst, meldt hij dat per ommegaande.
Mogelijkheden voor kijker
Een gebruiker kan met een internetaansluiting kerk TV kijken via:
1. smartphone, evt in samenwerking met Tv en een chromecast die aan de tv is gekoppeld
2. tablet evt in samenwerking met Tv en een chromecast die aan de tv is gekoppeld
3. desktop pc met geluidboxen of een laptop
4. setup – box gekoppeld aan de tv (via HDMI) en internet bekabeling van de gebruiker (wifi kan te slechte
kwaliteit geven).
Camera-gebruik en zone-indeling

Groen:
niet in beeld
Donkerblauw: alleen van achteren in beeld
Lichtblauw:
wordt niet bewust in beeld gebracht

Afspraken m.b.t. de opnamen van kerk-tv vanuit de Maartenskerkgemeente Doorn
Ten aanzien van de opnames van de diensten zijn er de volgende afspraken:
1.
Bandbreedte van de opgenomen dienst: van 10 minuten voor aanvang van de kerkdienst tot einde van
het orgelspel na de dienst.
2.
In de 10 minuten voordat de kerkdienst begint, wordt een fotocollage of film van de Maartenskerk in
beeld gebracht.
3.
De opnames richten zich op:
a. Liturgisch centrum en elementen daarop (bijvoorbeeld de bloemen van de bloemengroet, de tafel,
de lezenaar, de doopvont).
b. Kerkgebouw (waaronder: orgel, overzicht kerk (richting koor) waarbij gemeenteleden van opzij of op
de rug in beeld kunnen komen).
c. Voorganger, ambtsdragers, lector, gemeenteleden die een bijdrage leveren, organist en leden van
de muziekgroep, die herkenbaar in beeld komen of kunnen komen.
4.
Vanwege de interactie tussen de voorganger en de doelgroep, kunnen kinderen tijdens het
kindermoment op het liturgisch centrum herkenbaar in beeld komen. De ouder(s) is/zijn zelf
verantwoordelijk voor wel / geen deelname van hun kind(eren) aan het kindermoment.
5.
Tijdens de gebeden wordt een stilstaande opname getoond, bijvoorbeeld van de paaskaars. De
voorganger wordt tijdens het gebed niet in beeld gebracht.
6.
Tijdens het zingen worden geen ‘close-up’ opnames gemaakt van personen. Wel kan een
overzichtsbeeld van de kerkzaal worden gemaakt, met daarin gemeenteleden van opzij of op de rug in
beeld. Bij voorkeur wordt de liedtekst in beeld gebracht.
7.
Bij opnames van speciale diensten kunnen er personen of familie herkenbaar in beeld gebracht
worden; in detail of in een overzichtsbeeld. Betreffende personen en hun familie kunnen het als een
positieve herinnering ervaren dat zijzelf of hun dierbaren in beeld zijn. Als betreffende personen niet
herkenbaar in beeld gebracht willen worden, dient men tijdens de voorbereiding van de dienst aan de
voorganger te melden (door gebruik van een formulier). De voorganger informeert daarna het kerk-tvteam.
Het betreft de volgende diensten:
- bediening van de Heilige Doop (binnenbrengen en doopmoment op het liturgisch centrum);
- openbare belijdenis van het geloof (gebeurtenissen op het liturgisch centrum);
- huwelijksinzegening, op aanvraag en indien deze onder de verantwoordelijkheid van de
kerkenraad plaatsvindt (detailopnames van de gebeurtenissen op het liturgisch centrum zoals
inzegening, en overhandigen van de trouwbijbel);
- andere niet nader genoemde diensten waarbij personen met opzet herkenbaar in beeld gebracht
kunnen worden, in overleg met de kerkenraad.
8.
Bij de bediening van het Heilig Avondmaal wordt een overzichtsbeeld getoond van de kerkzaal, zodat
gemeenteleden thuis dit moment kunnen meemaken. Ook hier wordt niet ingezoomd op mensen.
9.
Kerkgangers die niet in beeld wensen te komen, kunnen links- en rechtsachter in de zuidbeuk
plaatsnemen. Dit wordt in dit document en op de zondagsbrief kenbaar gemaakt.
10.
Conform de AVG zit bij elke ingang een infotekst over de uitzending van kerk-tv.
11.
Het kerk-tv-team volgt een gezamenlijke training en komt minstens tweemaal per jaar bijeen voor
evaluatie, afstemming en kwaliteitsbewaking.
12.
In principe is het kerk-tv-team ingepland op de diensten van zondagmorgen, kerst en de paascyclus. Bij
alle andere diensten is het afhankelijk van vrijwillige beschikbaarheid.

