Kerk TV
Introductie Kerk TV
Zoals velen vast al gemerkt hebben zijn we na lang beraad, veel overleg en testen,
begonnen met het uitzenden van onze kerkdiensten via Kerk TV (video) naast het reeds
bestaande kerkradio (audio).
U hebt vast al het “camera-bolletje” zien hangen aan de orgel-opbouw en misschien ook al
wat gezien op het uitzendplatform van kerkdienstgemist.nl. Het is dus nu mogelijk om de
kerkdiensten d.m.v. geluid én beeld te volgen. Dit kan zowel ten tijde van de dienst zelf
(“live”) of achteraf.
Nu zijn er een aantal zaken waar wij allemaal rekening moeten houden. Behalve dat we op
deze manier het goede Woord nog meer willen verspreiden; moeten we ook rekening
houden met uw en jouw privacy. U hebt vast de laatste paar weken in diverse media
gehoord over de AVG wet die op 25 mei actief is geworden. En misschien ook wel tientallen
mailtjes erover ontvangen. De waarborging van (jouw/uw) privacy is belangrijk voor ons en
we willen dus ook voor elk aspect rekening met iedereen houden. We dienen zorgvuldig om
te gaan met (persoons)gegevens van en over kerkleden.
Voor Kerk TV (en -Radio) van onze kerkdiensten via het internet geldt voor ons onderstaand
protocol.
Protocol Kerk TV
1. CGKV De Ontmoeting zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via het
platform kerkdienstgemist.nl. Het doel (het uitzenden van kerkdiensten) is namelijk
het vergroten van de betrokkenheid van mensen die niet (meer) zelf in de kerk
aanwezig kunnen zijn.
2. In de kerk hangt een beweegbare camera waarmee de diensten worden uitgezonden
via Internet en ook opgenomen.
3. Deze uitzendingen bevatten beeld en geluid (of alleen geluid in het geval van
kerkradio).
4. Uitzendingen zijn tijdens en na de dienst voor iedereen (publiekelijk) beschikbaar via
kerkdienstgemist.nl. Daar kunnen alle bezoekers de diensten bekijken en opslaan
voor persoonlijk gebruik.
5. De uitzendingen worden maximaal 12 maanden bewaard op het platform van
kerkdienstgemist.nl
6. Bij het betreden van het kerkgebouw wordt via bordjes duidelijk gemaakt dat de
kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet.
7. De camera-beelden geven de gebeurtenissen weer tijdens de dienst in het liturgisch
centrum en op het podium van het muziek-team ten tijde van hun uitvoering.
8. De beelden kunnen kortstondig afgewisseld worden met een totaaloverzicht van het
voorste gedeelte van de kerkzaal.
9. Er worden geen close-ups van personen genomen, maar alleen genoemde
kortstondige totaalbeelden.
10. Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen, kunnen plaatsnemen in
het achterste gedeelte van de kerk (voorbij het middenpad) aan de rechterkant van
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de zaal (gezien vanaf de preekstoel). Op verzoek kunnen we een kaart verstrekken
met de plaatsen die “opname vrij” zijn.
11. Predikanten of sprekers worden van tevoren ingelicht over de uitzending.
12. De sprekers zullen met nieuwsberichten over gemeenteleden terughoudend moeten
zijn met het verstrekken van persoonlijke gegevens en rekening moeten houden dat
deze publiekelijk zijn.
13. Problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen schriftelijk of via email worden
gemeld bij de scriba (scriba@cgkv-deontmoeting.nl).
14. Als dit bezwaar vooraf gegeven wordt, dan dient dit uiterlijk 2 dagen voor de
desbetreffende dienst afgegeven te worden aan de scriba.
15. Nadat het bezwaar getoetst is, zal de uitzending overwogen worden.
16. Als dit bezwaar echter achteraf komt dan zal deze aangepast of verwijderd worden;
maar dit geldt dan niet voor de live-uitzending.
17. Een exemplaar van deze regeling ligt in de hal van de ingang van het kerkgebouw.
Verder staat het ook op de website van de kerk en het is op te vragen bij de scriba.
We hopen op deze manier transparant te zijn; maar vooral ook Gods woord in onze
kerkdiensten te verspreiden en beschikbaar te maken aan hen die deze niet fysiek kunnen
meemaken.
We zijn ons bewust dat we niet alles kunnen vatten in dit epistel en we horen graag uw
reactie, kritiek of lof. U kunt ons vinden na de dienst of via ons emailadres: media@cgkvdeontmoeting.nl
Nieuw Video-Team
Nu is er ook nog de uitdaging dat we een nieuw videoteam aan het samenstellen zijn. Naast
het al bestaande Beamer- en AudioTeam zijn we nu op zoek naar enthousiaste (jonge)
mensen die bereid zijn om regelmatig 1 of meerdere diensten te willen “regisseren”. Dit is
heel eenvoudig werk (je kunt het vanuit je stoel in de zaal doen). Het is niet meer dan op
het juiste moment een vastgestelde camera-positie (9 totaal) te activeren op de daarvoor
bestemde iPad. Kijk gerust eens een keer meer met ons mee; en we hopen dat we jou
mogen begroeten als “mede-regisseur” in onze diensten. Hoe meer mensen er mee doen;
hoe minder je aan de beurt bent.
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