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KerkTV Open Hof kerk Katwijk aan den Rijn 

 
Algemeen 

Gemeenteleden die niet bij kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de 
mogelijkheid om via KerkTV de kerkdienst te volgen. Bij het maken van de opname 
proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van 

de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst. Dit is het protocol dat 
hiervoor geldt. 

 
Privacy kerkgangers/bezoekers/muzikanten 
Bij de ingang van de kerk c.q. kerkzaal staat aangegeven dat er in betreffende ruimte 

filmopnames worden gemaakt. Bij de ingang hangt een bordje. 
 

Wij vragen bij speciale gelegenheden (zoals bijvoorbeeld een doop of belijdenis etc.) ook 
expliciet toestemming aan de mensen die in beeld komen. 
 

Wij overleggen bij een uitvaart en huwelijksceremonie met de betrokkenen of de 
plechtigheid mag worden uitgezonden en of deze door iedereen mag worden bekeken of 

alleen door een besloten gezelschap. Deze toestemming zal worden gevraagd door de 
koster en schriftelijk vastgelegd. Daarnaast zullen de daarbij behorende kosten vermeld 

worden voor het gebruik van de KerkTV en de onkostenvergoeding voor de regisseur 
volgens de prijslijst verhuur.   
 

Wij vragen aan muzikanten ook expliciet toestemming indien die in beeld komen. 
 

Te registreren beelden en geluid 
KerkTV maakt gebruik van beeld en geluid. Voor aanvang van de dienst staat de camera 
gericht op de katheder, het orgel of de piano. Er zullen geen kerkbezoekers in beeld zijn, 

tenzij de kerkbezoekers voor het liturgisch centrum langslopen. 
Personen, die de kerkdiensten bezoeken worden over het algemeen niet close en niet in 

front opgenomen, maar voornamelijk via een totaalbeeld en van achter. Uitzonderingen 
zijn diensten waarbij gemeenteleden betrokken zijn bij de uitvoering in de dienst. Denk 
aan doop- en belijdenisdiensten of andere diensten waar gemeenteleden deelnemen aan 

de liturgie. 
 

De kerk wordt regelmatig gebruikt door derden (b.v. Open Hof Cultureel) voor het 
houden van concerten e.d. Hiervan kunnen beelden live worden uitgezonden. De 
verantwoordelijkheid voor de beelden en de privacy-afspraken ligt bij de organisator van 

het evenement.  
 

Uitzending beeld en geluid 
KerkTV is te volgen via Youtube of kerkdienstgemist.nl 
Aanvang uitzending 10 minuten voor aanvang dienst. Einde uitzending nadat het 

orgel/piano stop met spelen. 
Voor aanvang van de dienst zullen de mededelingen worden vertoond.  

Tijdens het bidden zal een statisch beeld worden vertoond. 
Direct voor de collectes zullen de doelen met de Givt vermelding worden vertoond. 
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Beschikbaarheid registraties 
De beelden blijven altijd beschikbaar via internet op www.kerkdienstgemist.nl of via de 
kerkdienstgemist.nl app voor tablet en/of smartphone, tenzij anders afgesproken met 

betrokkenen. 
De opname van een dienst, cq bijzondere dienst (bijv. belijdenis of dopen) kan worden 

bewaard door deze zelf te downloaden via kerkdienstgemist.nl  
  
Auteursrecht 

Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. 
Gastpredikanten dienen van te voren door de preekvoorziener op de beelduitzending te 

worden gewezen en toestemming voor uitzending van hun bijdrage te geven. 
 
Verantwoordelijkheid voor KerkTV    

Hieronder is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de diverse 
activiteiten. 

 
1.   De kerkbestuur is eindverantwoordelijk voor het op juiste en integere wijze 

verzorgen van beeldopnames, waarbij dit protocol in acht genomen wordt.    
 
2.   Het CvK heeft het beheer van de opnames toevertrouwd aan youtube.com en 

kerkdienstgemist.nl. Tevens is het CvK verantwoordelijk voor de financiën rondom 
KerkTV.    

 
3.   Het beamerteam is verantwoordelijk voor de techniek en voert overleg met het CvK 
m.b.t. evt. aan te schaffen apparatuur. 

 
4.   De communicatiecommissie verzorgt de vermeldingen van de diensten op 

kerkdienstgemist.nl en Youtube.  
 
5. De koster wijst de betrokken erop en legt schriftelijk vast middels een vastgesteld 

formulier 
 a) mag de uitvaart of huwelijksceremonie worden uitgezonden 

 b) de daarbij behorende kosten en factureert deze indien van toepassing 
 
6) De preekvoorziener  

 a) wijst de gastpredikant op de beelduitzending  
 

 
 
 
 


