KerkTV uitzendingen beschikbaar vanaf 22 april
Het doel van KerkTV is het vergroten van de betrokkenheid van de gemeenteleden die niet
(meer) in staat zijn om de dienst in persoon bij te wonen in de Jozefkerk. Via KerkTV kunnen zij
de diensten in geluid en beeld volgen. Het tonen van beelden van de kerkdiensten op het
moment dat ze plaats vinden (zogenaamde ‘live’ beelden), draagt bij tot een nog directere
beleving van en betrokkenheid op de diensten in de Jozefkerk.
Voor het uitzenden van de diensten heeft de kerkenraad in haar vergadering van 12 maart j.l.
unaniem ingestemd met het KerkTV reglement. In dit reglement staat hoe en waar er beelden
gemaakt worden.
U heeft dit KerkTV reglement vandaag uitgereikt gekregen zodat u dit thuis rustig kunt nalezen.
Ook kunt u dit reglement vinden op de website van de Jozefkerk.
Het reglement bevat een plattegrond waarop zichtbaar wordt waar en hoe de opnames in de
kerkzaal plaatsvinden.
De opnames van personen beperken zich tot een overzichtsbeeld /sfeerbeeld van de kerkdienst
met uitzondering van diegenen die op het liturgisch centrum een bepaald deel van de kerkdienst
verzorgen. Er zal in principe van personen in de kerkzaal geen individuele detailopnames
worden gemaakt.
Indien u moeite heeft met opnamen van voren of van de zijkant dan kunt u plaats nemen in de
kerkzaal waar de camerabeelden u alleen van achteren in beeld zouden kunnen brengen
(Kerkstraat zijde).
In de kerk hangen op een aantal plaatsen een plattegrond en (tijdelijk) een aantal foto’s
gemaakt met de videocamera’s. Op deze manier heeft u een goede indruk van hoe de opnamen
in werkelijkheid zullen zijn.
Wij hopen als kerkenraad en AVO-team dat wanneer u op een later tijdstip de dienst nog eens
wilt terugzien; u hier veel plezier aan zult beleven. De beelden kunt u bekijken via https://
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10627
AVO team

AVO werkgroep

Cor Kremer
Martin Vrieling
Marten Kloeze
Maurice de Leth
Andre Krale
Allard Kuipers
Luuk Oosterhuis
Gerjan Peeneman
Ruben van Veen
Willem Jan Veldkamp
Jacko Duker

Willem van de Vrede
Rinke van Veen
René de Vries
Jacko Duker

Reglement KerkTV
Jozefkerk - Assen
1 Het doel van KerkTV
Het doel van KerkTV is het vergroten van de betrokkenheid van de gemeenteleden die niet (meer) in staat
zijn om de dienst in persoon bij te wonen in de Jozefkerk. Via KerkTV kunnen zij de diensten in geluid en
beeld volgen. Het tonen van beelden van de kerkdiensten op het moment dat ze plaats vinden
(zogenaamde ‘live’ beelden), draagt bij tot een nog directere beleving van en betrokkenheid op de
diensten in de Jozefkerk.
KerkTV biedt de volgende mogelijkheden:
1.
Gemeenteleden en niet-gemeenteleden kunnen diensten volgen op het internet.
2.
De dienst kan zowel dichtbij in de woonplaats, als veraf in binnen- of buitenland gevolgd
worden.
3.
KerkTV geeft meer betrokkenheid bij de dienst door het in beeld brengen van het kindermoment,
het sacrament van de Heilige Doop, het sacrament van het Heilig Avondmaal, de Openbare
belijdenis van het geloof, etc.
4.
Tijdens bijzondere diensten zoals: huwelijksinzegening, begrafenis, concerten, etc. is KerkTV op
termijn wellicht ook mogelijk, dit is afhankelijk van de inzet van AVO team en alleen op verzoek.

2 Uitgangspunten
De erediensten van de Jozefkerk worden met ingang van 22 april 2018 uitgezonden en openbaar
beschikbaar gesteld via kerkomroep.nl
In dit KerkTV-reglement wordt u als gemeentelid/gastpredikant/bezoeker/muzikant geïnformeerd over
de inzet van camera’s en het beschikbaar stellen van de beelden.
De kerkenraad is van mening dat de eredienst een openbaar toegankelijke eredienst is en daardoor ook
vrij toegankelijk is voor de kijker die thuis live of op een later moment de eredienst/uitzending meeviert.
We begrijpen dat er gemeenteleden/bezoekers zijn die om diverse redenen niet herkenbaar in beeld
willen komen. De kerkenraad komt hierin tegemoet door te garanderen dat wie plaatsneemt op de
zitplaatsen in het buitenste vak (zie plattegrond pagina 4) aan Kerkstraat kant niet met het gezicht van
voren herkenbaar in beeld wordt gebracht. Het AVO-team zal dan ook in deze hoek van de kerk geen front
gerichte beelden maken. Het gemeentelid dat niet herkenbaar in beeld wil komen wordt dan ook
verzocht om de kerk te betreden via de hoofdingang en dan direct via de buitenzijde kerkplein/kerkstraat
of via de zij-ingang en dan via de hellingbaan de kerkzaal te betreden en direct plaats te nemen in de op
daartoe bestemde zitplaatsen.
Wanneer een gemeentelid op een andere manier dan hierboven de kerk betreedt en/of op een andere
zitplaats dan hierboven beschreven plaatsneemt, dan gaat de kerkenraad er vanuit dat er geen bezwaar
is tegen het maken van de opnamen en het beschikbaar stellen van de beelden via kerkomroep.nl
De privacy van individuele personen dient aanvullend beschermd te worden bij het maken en
verspreiden van opnames in beeld van diensten van de Jozefkerk en daartoe willen wij een ieder er op
wijzen dat verdere verspreiding van beelden of delen daarvan buiten kerkomroep niet toegestaan is (zie
ook 4.6 en 4.7).
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3 Verantwoordelijkheid voor KerkTV
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het audio-visuele ondersteuning (AVO)-team, dat de
opnames verzorgt.
De kerkenraad zorgt voor duidelijke en zichtbare borden waarop aangegeven wordt dat er in de
kerkzaal beeldopnames plaatsvinden. Deze borden bevinden zich bij beide ingangen van de kerk.
De kerkenraad heeft het beheer van de opnames toevertrouwd aan www.kerkomroep.nl dit is een
onderdeel van SiKN, Brugweg 56, 2741 KZ Waddinxveen.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de techniek en het contract met kerkomroep.nl
De kerkenraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor oneigenlijk gebruik van
opnames die via www.kerkomroep.nl beschikbaar zijn gesteld waardoor derden
benadeeld kunnen worden (bijvoorbeeld het verspreiden van beelden via internet anders dan via
www.kerkomroep.nl met het oogmerk om een persoon of een groep van personen te benadelen).
Het AVO-team draagt zorg voor het op juiste en integere wijze verzorgen van beeldopnames,
waarbij dit reglement in acht genomen wordt.
Opnames zijn ‘live’ beschikbaar tijdens de erediensten via kerkomroep.nl of via de verschillende
Apps.
Diensten zijn tot circa 6 maanden na betreﬀende dienst beschikbaar op kerkomroep.nl en
kunnen gedurende deze periode onbeperkt worden bekeken.

4 Informatieverstrekking
Bij het gebruik van KerkTV is gelden de volgende afspraken:
1.
De gemeenteleden worden via het kerkblad, de zondagsbrief en via de website geïnformeerd
over het bestaan. Via de website van de Jozefkerk is het reglement KerkTV als naslagwerk
inzichtelijk (www.jozefkerk-assen.nl)
2.
Bij binnenkomst van de Jozefkerk wordt men via bordjes geattendeerd dat er beeldopnames
worden gemaakt.
3.
Met uitzondering van diegenen die op het liturgisch centrum een bepaald deel van de kerkdienst
verzorgen, zullen van personen geen individuele detailopnames worden gemaakt. De opnames
van personen beperken zich tot een overzichtsbeeld /sfeerbeeld van de kerkdienst.
4.
De preekvoorziener zal bij de uitnodiging van de gastvoorganger kenbaar maken dat er
beeldopnames gemaakt en gearchiveerd zullen worden van de kerkdienst, en dat deze opnames
‘live’ via internet www.kerkomroep.nl uitgezonden worden, waarbij de voorganger
herkenbaar in beeld komt.
5.
Door middel van de bevestigingsbrief wordt de voorganger er nogmaals op geattendeerd dat er
beeldopnames zullen worden gemaakt van de kerkdienst.
6.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van de kerkenraad mogen er geen opnames verspreid
worden (van onderdelen) van de eredienst (dit verbod geldt o.a. ook voor sociale media en het
internet).
7.
Als een kerkdienst via www.kerkomroep.nl is uitgezonden, mag deze uitsluitend voor
particulier gebruik gedownload en vastgelegd worden. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de kerkenraad is het niet toegestaan om kerkdiensten of delen van
kerkdiensten op welke wijze dan ook te publiceren en/of te verspreiden.
8.
Bij medewerking van koren/muziekgroep/muzikanten/zangers zal de organiserende werkgroep
kenbaar maken aan de medewerkers dat er opnames van de dienst worden gemaakt. De
werkgroep zal de medewerkers attenderen op dit KerkTV reglement. Wij gaan er vanuit dat de
medewerkers aan de kerkdienst door het plaatsnemen op het podium instemmen met dit
reglement; het is verder aan de besturen/afvaardiging van de muziekgroep dat zij de leden op de
hoogte brengen van dit reglement. Hierin onderneemt de kerkenraad geen verdere actie en is
zij niet aansprakelijk voor individueel geleden schade.
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5. Aanvullende afspraken
Ten aanzien van de opnames van de diensten zijn er de volgende afspraken:
1.
Opname van de ere-dienst: start circa 15 minuten voor aanvang van de kerkdienst en eindigt
binnen 15 minuten na het einde van het orgelspel van de dienst.
2.
In de 15 minuten voordat de kerkdienst begint worden beelden uitgezonden die betrekking
hebben op de eredienst, overzicht van de kerkzaal en of activiteiten die in de kerkzaal
plaatsvinden (orgelspel; koor; etc).
3.
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.
4.
Bij de bediening van het Heilig Avondmaal wordt een overzichtsbeeld pas gestart nadat de
gemeenteleden aan de Kerkstraat-zijde weer plaats hebben genomen.
In de eerste fase van het avondmaal worden er o.a. beelden van het interieur van de Jozefkerk
vertoond.
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