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Dienst in Beeld en de privacy
Camera’s in de kerk
Tijdens het laatstgehouden gemeenteberaad hebben we met elkaar afgesproken dat het uitzenden
van onze diensten in woord en beeld (camera’s) in een behoefte voorziet die ook blijvend zal zijn en
dat het noodzakelijk is om deze manier van uitzenden te formaliseren. Hiervoor moet onder andere
worden voldaan aan de Wet op de Privacy.
Wel/niet in beeld
Een goede en noodzakelijke afspraak. Vooral omdat we nu de beschikking hebben over een tweede
camera aan de zij/voorkant, die vanuit die hoek tijdens de fysieke diensten ook opnames kan maken,
op gepaste afstand, van gemeenteleden in de kerkzaal. Bij dezen willen wij u hier dus graag en
nadrukkelijk op wijzen.
Wilt u niet in beeld? Dan kunt u dit per retourmail kenbaar maken, of bij de scriba. U wordt dan bij
uw kerkbezoek zodanig geplaatst/ingedeeld dat u niet in beeld komt. Als u op een later tijdstip van
mening verandert over het al dan niet in beeld willen komen, dan wordt u verzocht om dit zelf
kenbaar te maken bij de scriba.
Verder goed om te weten
▪ Bij binnenkomst van De Bron wordt men via bordjes erop geattendeerd dat er beeldopnames
worden gemaakt. Wél wordt een deel van de kerk gereserveerd voor diegene die absoluut niet in
beeld wil komen; de ‘dode hoek’ van de camera. Als de diensten weer op de normale (non-covid)
manier plaatsvinden, dan kan men hier uiteraard op eigen initiatief gaan zitten.
▪ Het beamteam draagt zorg voor het integer in beeld brengen van de dienst.
▪ Met uitzondering van de voorganger, de dienstdoende ambtsdragers, degene die de schriftlezing
verzorgt, worden er van individuele personen geen dichtbij/detailopnames gemaakt. De opnames
van personen beperken zich tot een overzichtsbeeld van de in de kerkzaal aanwezige personen. Er
kan eventueel ingezoomd worden als er iets getoond wordt aan de gemeente.
▪ Vanwege de interactie tussen de voorganger en de doelgroep kunnen kinderen
tijdens het kindermoment op de rug of herkenbaar in beeld komen. De ouder(s) is/zijn zelf
verantwoordelijk voor wel/geen deelname van hun kind(eren) aan het kindermoment.
▪ De kerkenraad draagt de eindverantwoording voor de algemene invoering en het gebruik van
‘dienst in beeld’.

