Procedure Kerkzender en Kerkdienst gemist

Kerkzender en Kerkdienst gemist in Open Hof Ommoord
Historie en doel
Via de website, www.openhof-ommoord.nl., homepage linksboven, onder het kopje actueel, Kerktelefoon/Kerkdienst
gemist wordt gemeenteleden en niet-gemeenteleden de optie geboden om een kerkdienst via internet te beluisteren.
Gemeenteleden, die niet over internet beschikken kunnen de beschikking krijgen van een zogenaamd Lucas kastje
om de diensten mee te vieren. In deze beschrijving zal nader worden ingegaan op de afspraken rondom de
kerkzender en kerkdienst gemist.

Algemeen
1. Het College van Diakenen (rechtspersoon) van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand beheert
een aantal luisterkastjes (Lucas) ten behoeve van gemeenteleden, die de diensten (mede)uitgaande van de
wijkgemeente Open Hof Ommoord thuis mee willen vieren.
2. Het aanvragen van een luisterkastje gaat via de wijkdiaconie Open Hof Ommoord.
3. Diensten, onder verantwoording van de wijkkerkenraad Open Hof Ommoord, zijn openbaar en dus vrij
toegankelijk.
4. Het betreft ook de uitzendingen en opnamen van de diensten via internet, waarbij gebruik gemaakt wordt
van de organisatie “Kerkdienst gemist.nl”.
5. Dit geldt ook voor trouw- en uitvaartdiensten, met dien verstande dat betrokkenen c.q. nabestaanden
hiermede akkoord gaan.
6. Voorgangers en medewerkenden aan een dienst en/of bijeenkomst dienen hiervan op de hoogte te worden
gesteld.
7. Voor elk ander gebruik van de kerkzender, dan hier genoemde, aanvaardt het College van Diakenen geen
enkele vorm van aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid. Dit geldt eveneens voor het beluisteren van
de luisterkastjes. Bij tegenstrijdige belangen dient te allen tijde het belang van de luisteraar van het kastje te
prevaleren.
8. Voor de kosten voor het gebruik van een luisterkastje verwijs ik u naar het bijgaande addendum.
9. Alle meerkosten, ten gevolge van het gebruik via internet, zijn voor rekening van de wijkgemeente.

Afspraken
1. Gemeenteleden die niet over internet beschikken kunnen, door bemiddeling van de wijkdiaconie, de
beschikking krijgen van een zogenaamd Lucas kastje om de diensten mee te vieren.
2. Voor deze gemeenteleden is het ook mogelijk om bijeenkomsten, uitgaande van de wijkgemeente en
concerten van de Stichting Open Hof Muziek mee te vieren. Deze uitzendingen zijn in principe niet als
“Kerkdienst gemist” te beluisteren.
3. De wijkkerkenraad benoemt een beheerder en een vervanger die ervoor zorgen dat de gegevens up to date
blijven. De wijkdiaconie zorgt voor een “technieker” die de zogenaamde Lucas kastjes installeert.
4. Voorgangers zorgen ervoor dat de beknopte versie van de orde van dienst, uiterlijk zaterdag, digitaal aan de
redactiewebsite@openhof-ommoord.nl wordt gestuurd zodat deze gepubliceerd kan worden op de website.
Voor trouw- en uitvaartdiensten is dat de dag voorafgaand aan de plechtigheid.
5. De Diana kerkzender wordt zodanig ingesteld dat men de uitzending live via de Open Hof Ommoord site en
via de “Kerkdienst gemist” site kan volgen.
6. De dienstdoende koster neemt de dienst op voor het geval “Kerkdienst gemist” uitvalt.
7. De beheerder test wekelijks of het systeem gewerkt heeft en treft, indien noodzakelijk, maatregelen.

Contactpersonen
Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum.

Opstellers en vaststelling
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