
Protocol livestream uitzendingen kerkdiensten 
 
Gemeenteleden en andere belangstellenden die niet in staat zijn in de kerkdiensten aanwezig te zijn, 
kunnen door livestreamuitzendingen via beeld en geluid betrokken zijn bij de dienst. Bij het maken 
van de opnamen wordt altijd geprobeerd om een goed evenwicht te vinden tussen zorgvuldigheid in 
verband met de privacy en betrokkenheid van de kijker met de kerkdienst.  
 
1. De kerkdiensten van de Christelijke Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenzande worden integraal 
opgenomen en uitgezonden via internet met beeld en geluid. De livestreamuitzendingen kunnen direct 
meegekeken worden en worden ook opgeslagen zodat ook op een later tijdstip teruggekeken kan 
worden.  
 
2. Voor en na de dienst kan een totaalbeeld worden getoond.  Hierbij kunnen de voorste 4 banken in 
beeld komen.  De binnenkomst van de kerkenraad, het stille gebed en het “opbrengen” van de 
predikant naar de kansel voor de dienst, alsmede het verlaten van de kerkzaal door de kerkenraad na 
de dienst, dient met een totaalbeeld in beeld gebracht te worden. Tijdens de verschillende onderdelen 
van de dienst wordt ingezoomd op de kansel, het doopvont, het psalmbord of het orgelfront. Bij 
bijzondere diensten kan tijdens de dienst een totaalbeeld getoond worden (zie punt 8). 
 
3. Bij de ingangen van de kerk wordt vermeld dat de kerkdienst wordt opgenomen en integraal 
vertoond via internet. 
 
4. Kerkgangers worden alleen van achteren in beeld gebracht. 
 
5. Bij een voorbede geeft de aanvrager van de voorbede aan welke details genoemd mogen worden. 
 
6. Tijdens de gebeden wordt de predikant niet in beeld gebracht maar wordt een neutraal beeld 
 getoond. 
 
7. Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten 
dienen van te voren op de uitzending te worden gewezen. Dit zal worden gedaan door de 
dienstdoende koster bij het opvragen van de liturgie. 
 
8. Personen die herkenbaar in beeld kunnen worden gebracht zoals de kerkenraadsleden, organisten, 
doopouders en leden die geloofsbelijdenis afleggen dienen vooraf om toestemming te worden 
gevraagd. 
 
9. Bij de viering van het H. Avondmaal dient er bij de sacramentele handelingen en bij de meditatie 
aan de tafel(s) ingezoomd te worden op de dominee. Tijdens de viering aan de tafels en bij het 
wisselen van de tafels wordt een neutraal beeld zoals het psalmbord of het orgelfront getoond. 
Avondmaalgangers worden nooit herkenbaar in beeld gebracht. 
 
10. Huwelijksdiensten zijn reguliere erediensten en worden derhalve conform het protocol in beeld 
gebracht. Voor het tonen van een totaalbeeld tijdens een dergelijke dienst dient er toestemming door 
de betrokkenen te zijn verleend. Bij niet reguliere diensten zoals begrafenisdiensten en bij andere 
bijeenkomsten dient per geval afgesproken te worden met de organisator hoe en wat er in beeld 
wordt gebracht. 
 
11. Van de reguliere diensten wordt een ingekorte versie met alleen de Schriftlezing en de preek op 
het eigen YouTube kanaal gepubliceerd. 
 
12. De gemeente in het algemeen en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van opnames die via www.kerkdienstgemist.nl 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 www.kerkdienstgemist.nl met het 
oogmerk een persoon of groep personen te benadelen. 
 



13. Een exemplaar van deze regeling is opvraagbaar via de scriba en staat gepubliceerd op de 
website van de CGK ‘s-Gravenzande. 
 
Datum: 26-3-2021 
 
Dit protocol is opgesteld door de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te ‘s- 
Gravenzande 


