
PRIVACY PROTOCOL KERK TV VREDENOORD 

(LOCATIE OPSTANDINGSKERK) 

 

 

In de Opstandingskerk worden met ingang van 20 september 2020 de kerkdiensten zowel in 
beeld als geluid live uitgezonden via YouTube op het kanaal Kerkomroep Assen. Een dag 
later zijn ze ook terug te kijken op ditzelfde kanaal. Het geluid blijft ook via kerkomroep.nl 
beschikbaar. Voor het maken van de opnamen proberen wij een zorgvuldig evenwicht te 
vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de aantrekkelijkheid van de 
beelden voor de kijkers. Dit is het protocol dat hiervoor geldt: 
 
1. De beelden bevatten een totaalbeeld van de gebeurtenissen in het liturgisch centrum. 
Bezoekers van de kerkdiensten worden niet close en niet in front opgenomen. 
2. De opnamen zijn gedurende minimaal twee maanden te bekijken of te downloaden en 
worden daarna verwijderd. 
3. In het kerkgebouw en op de website wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat van de 
kerkdiensten beeldopnames worden gemaakt en dat deze worden uitgezonden via YouTube. 
4. Mensen die liever niet in beeld willen komen, kunnen plaats nemen in het achterste deel 
van de grote kerkzaal (achter de vouwwand). Dit deel van de kerkzaal zullen we in principe 
“cameravrij “ houden. 
5. Aan personen die worden genoemd tijdens de afkondiging en voorbede wordt, waar 
mogelijk, vooraf gemeld dat van de kerkdienst beeld- en geluidsopnames worden 
uitgezonden. 
6. Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. 
Gastpredikanten worden op de beelduitzending gewezen via de brief die vooraf wordt 
gestuurd.  
7. Alle mensen die vanwege hun functie in de kerk zich wel eens in het liturgisch centrum 
bevinden, worden eenmalig per brief geïnformeerd over het uitzenden van de beelden. 
Daarbij gaan we ervan uit dat zij geen bezwaar hebben tegen het uitzenden van de beelden, 
tenzij anders aangegeven. 
8. Gemeenteleden die belijdenis doen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, koren, 
musici en andere betrokkenen in een bijzondere kerkdienst worden vooraf op de opnamen 

https://www.youtube.com/channel/UCBFCWpjzvspVKg2VwAfDEaA
https://www.kerkomroep.nl/#/


gewezen en om toestemming gevraagd door de dienstdoend predikant of degene die hen 
hiervoor vraagt. 
9. De gemeente in het algemeen en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van opnames die via YouTube of 
kerkomroep of op andere wijze zijn verkregen dan wel beschikbaar zijn gesteld en waardoor 
derden kunnen worden benadeeld (bijv. het verspreiden van beelden via internet anders 
dan via de kerkomroep met het oogmerk een persoon of groep personen te benadelen). 
Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van de kerkenraad mogen er geen 
opnames opnieuw verspreid worden. 
10. Een exemplaar van deze regeling staat gepubliceerd op de website van Vredenoord, is 
aanwezig in het gebouw Opstandingskerk en is op te vragen bij de scriba. 
11. Problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de 
scriba: scriba@vredenoord-assen.nl. 
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