
 

Privacy protocol van de Hervormde Gemeente Ermelo  

In de kerkzalen van de Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Kerkelijk Centrum, Westerkerk en de 

Zendingskerk worden de diensten opgenomen. 

Hierbij wordt verondersteld dat de uitzendingen van deze kerkdiensten beeld en geluid 
omvatten. Het beschikbaar stellen van beeldmateriaal geeft in de regel een beeld van de 
binnenkomst van de bezoekers, de gebeurtenissen tijdens de dienst in het liturgisch centrum en 
tijdens de beëindiging van de kerkdienst een beeld van de vertrekkende bezoekers.  

Om de privacy van bezoekers in de diensten te waarborgen heeft de Algemene Kerkenraad het 
volgende protocol opgesteld voor alle wijken binnen de Hervormde Gemeente van Ermelo:  

 1 In de Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Kerkelijk Centrum, Westerkerk en de Zendingskerk en op 
de website wordt aan de bezoekers duidelijk gemaakt dat de kerkdiensten worden 
opgenomen en uitgezonden met beeld en geluid en worden vertoond via internet.  
 
2 Bezoekers van de kerkdiensten worden niet close-up opgenomen.  
 3 Bezoekers die zeker willen zijn dat zij niet in beeld komen, kunnen op de daartoe 
aangegeven plaatsen in de kerkzaal plaatsnemen of op één van de galerijen. Voor vragen 
kunnen zij terecht bij de koster of het mediateam.  
 
4 Uitzendingen zijn tot maximaal 3 maanden na de live uitzending voor iedereen 
beschikbaar via de website van Hervormd Ermelo.  
 5 Een exemplaar van dit privacy protocol wordt in de kerk gelegd, gepubliceerd op de 
website en is op te vragen bij de scriba.  
 6 Gastpredikanten worden van te voren ingelicht over de uitzending van de dienst met beeld 
en geluid.  
 7 Aan personen die genoemd worden tijdens de afkondigingen en waarvoor voorbede is 
gevraagd wordt, zo mogelijk, vooraf gemeld, dat de diensten worden opgenomen en 
uitgezonden.  
 
8 Koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst, welke zichtbaar in beeld komen, worden 
van te voren ingelicht over de uitzending van de dienst met beeld en geluid.  
 
9. Bij een doop-, belijdenis-, rouw- en trouwdienst wordt door de betreffende 
wijkkerkenraad overleg gevoerd met de belanghebbenden. 
 
10 Bij een avondmaaldienst mag de wijkkerkenraad zelf bepalen op wat voor wijze de 
dienst in beeld wordt weergegeven. 
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