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Algemeen 
We maken in de Westerkerk gebruik van videoregistratie. Uitgangspunt van dit protocol is dat de 
beelden beschikbaar zijn voor abonnees (via kerktelevisie) en andere belangstellenden (via internet) 
gedurende een door de Algemene Kerkenraad vastgestelde periode en op door de Algemene 
Kerkenraad vastgestelde wijze. 
 
Kerkgangers 
Kerkgangers kunnen herkenbaar in beeld komen. Kerkgangers die zeker willen zijn dat ze niet in 
beeld komen, kunnen de koster of het videoteam vragen naar de hiervoor geschikte zitplaatsen. 
 
Gastpredikanten 
We informeren gastpredikanten van tevoren dat ze frontaal in beeld worden gebracht. We 
respecteren eventuele bezwaren hiertegen. Er zal in geval van bezwaren wel een uitzending zijn 
maar die bevat uitsluitend geluid en de op de schermen in de kerkzaal getoonde beelden (orde van 
dienst, liedteksten). 
 
Ambtsdragers 
Ambtsdragers kunnen herkenbaar in beeld komen.  
 
Personen op het podium 
Personen met een taak op het podium komen herkenbaar in beeld en worden, voor zover naar alle 
redelijkheid mogelijk is, van tevoren hierover geïnformeerd. Het videoteam respecteert eventuele 
bezwaren hiertegen, mits men het videoteam hier tijdig over informeert. 
 
Kindermoment 
We maken opnamen van het kindermoment. Hierbij komen de kinderen herkenbaar in beeld. Ouders 
die hier bezwaar tegen hebben, worden geacht hun kinderen niet naar voren te laten gaan. 
 
Avondmaalsdiensten 
We brengen de viering in beeld ten behoeve van degenen die via internet of kerkomroep de viering 
meemaken. De beelden van de avondmaalsviering worden zo samengesteld dat kerkgangers zo min 
mogelijk herkenbaar in beeld komen.  
Van de tafelviering in de middagdienst is geen videoregistratie. 
 
Huwelijksdiensten 
Huwelijksdiensten worden net als reguliere kerkdiensten uitgezonden. Initiatief voor afstemming 
met het bruidspaar ligt bij de predikant. In geval van een gastpredikant zal het videoteam dit 
(eventueel via de scriba) bij de betreffende gastpredikant onder de aandacht brengen. Van 
huwelijksdiensten wordt een video-opname gemaakt ten behoeve van het bruidspaar. 
 
Doopdiensten 
De predikant stemt met de doopouders af of doopouders en dopeling herkenbaar in beeld mogen 
komen. Van doopdiensten wordt een video-opname gemaakt ten behoeve van de doopouders. 
 
Uitvaartdiensten 
De predikant bepaalt in overleg met de familie of er videoregistratie (opname en/of uitzending) 
plaatsvindt. In geval van een gastpredikant zal het videoteam dit (eventueel via de scriba) bij de 
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betreffende gastpredikant onder de aandacht brengen. Van een uitvaartdienst kan een video-
opname worden gemaakt ten behoeve van de familie. Opname zonder uitzending is mogelijk. Er is 
dan alleen audio op internet beschikbaar. 
 
Overige bijeenkomsten 
Als er in de kerkzaal andere bijeenkomsten zijn dan reguliere kerkdiensten en hierboven genoemde 
activiteiten, kan het videoteam in overleg met de organisator en op voorwaarde van beschikbaarheid 
van het videoteam een opname of uitzending verzorgen. Uitzending vindt alleen plaats na 
instemming van de kerkenraad. 
 
Uitzending en opname 
Rond uitzending en opname zijn de volgende punten van belang. 
▪ Van de reguliere diensten vindt er in de regel wel uitzending plaats, maar geen opname.  
▪ De uitzending is gedurende een door de Algemene Kerkenraad bepaalde periode beschikbaar 

voor abonnees en op internet. 
▪ Bijzondere diensten en bijeenkomsten kunnen naast de uitzending ook worden opgenomen. 
▪ Het videoteam kan daarnaast kerkdiensten en bijeenkomsten voor eigen gebruik opnemen. 
▪ Het is in bijzondere gevallen mogelijk dat er van een dienst of bijeenkomst wel een opname 

plaatsvindt, maar geen uitzending. Er is dan alleen audio op internet beschikbaar; abonnees 
kunnen deze dienst alleen via internet volgen. Dit is een technische beperking. 

 
Online beschikbaarstelling voor evaluatiedoeleinden 
Het videoteam kan gebruik maken van opnamen van de dienst of bijeenkomst en stelt deze 
uitsluitend binnen het videoteam online beschikbaar voor evaluatiedoeleinden. Het breder 
beschikbaar stellen gebeurt uitsluitend na instemming van de kerkenraad. 
 
Bezwaren achteraf 
Het is niet mogelijk om achteraf wijzigingen in de uitgezonden video aan te brengen. Aan bezwaren 
achteraf kunnen we daarom niet voldoen. 
 
Vaststelling 
Dit protocol is vastgesteld door de wijkkerkenraad op 15 april 2021. 


