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Kerk TV in Open Hof Ommoord 

Historie en doel 

Historie en doel 

In april 2018 hebben de locatieraad van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof (onderdeel van de 
Sint Christoffel Parochie) en de wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord (onderdeel 
van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand) besloten om een onderzoek te starten voor het realiseren van 
Kerk TV in Open Hof Ommoord. Eén van de redenen dat dit besluit is genomen is dat het tijdstip van de 
dienst/viering vaak voor ouderen niet haalbaar is of dat zij niet naar Open Hof Ommoord kunnen komen vanwege 
hun fysieke situatie. Een beeld-uitzending via Kerk TV heeft zeker een meerwaarde met het oog op het versterken 
van de betrokkenheid.  
 
In juni 2018 is er een introductieavond, waarbij parochianen en gemeenteleden aanwezig waren, geweest. Tijdens 
deze introductieavond is er uitgelegd wat de reden was van het besluit van de locatieraad en de wijkkerkenraad. 
Aansluitend hadden de aanwezige parochianen en gemeenteleden gelegenheid om vragen te stellen.  
 
Onder leiding van de SKO is begin 2019 een stuurgroep geformuleerd met leden van beide 
geloofsgemeenschappen om een onderzoek te starten en tot voorstellen te komen. In september 2019 is er definitief 
besloten om Kerk TV in Open Hof Ommoord te introduceren. 
 
 Op 1e Kerstdag 2019 was het zo ver dat Kerk TV in Open Hof Ommoord in gebruik kon worden genomen. 

Abonnement  

Er is keuze uit onderstaande kerkdienstgemist.nl abonnementen: 

1) Starter – 150 kijkers per maand. 

2) Standaard – 300 kijkers per maand. 

3) Plus – 600 kijkers per maand. 

4) Top – 1.200 kijkers per maand. 

 

Wij hebben gekozen voor het Plus abonnement. Dit abonnement kan maandelijks worden gewijzigd. Het abonnement dat 

actief is op de laatste dag van de maand wordt gebruikt voor de facturatie voor die maand. Aan het eind van de maand kunnen 

wij derhalve het abonnement kiezen wat voor ons het voordeligst is. Dit wordt in de gaten gehouden door één van de beheerders. 

Bediening apparatuur  

De bediening is beschreven door de SKO. Dit document instructie streamer (Kerk TV) is o.a. te vinden in de PKN 

kostersmap. De kostersmap staat in de wijkdiaconiekast, de eerste schuifdeurkast aan de rechterkant, in de 

geluidskamer. 

Instructies opnamen Kerk TV  

De instructies voor de Kerk TV bedieners zijn beschreven in het document instructies opnamen Kerk TV in Open 

Hof Ommoord. Dit document is te vinden op de website van Open Hof Ommoord en in de PKN kostersmap. 

Privacy - AVG 

a) Conform de AVG is bij de binnenkomst in de garderobe naast de spiegel en naast het wel en wee bord een 

bord aangebracht met de tekst: ‘Hier worden opnamen gemaakt’.  Deze opnamen worden in de kerkzaal 

tijdens vieringen via Kerk TV gemaakt. 

 

b) Op de plattegrond van de vluchtroutes in de kerkzaal  is aangegeven van welk gedeelte van de zaal geen 

beelden worden gemaakt of uitgezonden. Hierop geldt een uitzondering bij uitvaarten op de momenten dat 

de kist wordt binnengedragen en wordt uitgedragen. 
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c) Bij opnamen van speciale diensten kunnen personen of familie herkenbaar in beeld worden gebracht; in 

detail of in een overzichtsbeeld. Betreffende personen en hun familie kunnen het als een positieve 

herinnering ervaren dat zijzelf of hun dierbare in beeld zijn. Als betreffende personen niet herkenbaar in 

beeld gebracht willen worden, dienen bezwaren omtrent het niet in beeld willen komen tijdens de 

voorbereiding van de dienst aan de voorganger gemeld te worden door middel van een formulier. De 

voorganger informeert daarna het Kerk TV team over de ingediende bezwaren. Het Kerk TV team neemt 

hiervan nauwgezet kennis. 

Het betreft o.a. de volgende diensten:  

-bediening van de Heilige Doop, het binnenbrengen en het doopmoment op het liturgisch centrum; 

-openbare belijdenis van het geloof; 

-bevestigen, herbevestigen en aftreden ambtsdragers; 

-communie vieringen; 

-rouw -en trouwdiensten en  

-andere niet nader genoemde diensten. 

 

d) Bij bediening van het Heilige Avondmaal/ Eucharistie wordt een wazig overzichtsbeeld  van de kerkzaal 

getoond. Dit kan worden afgewisseld met andere rustgevende beelden. 

 

e) Ingeval van een  bevestigingsbrief aan gastvoorgangers en of koren van ‘buiten’ dient vermeld te worden dat 

de betreffende viering wordt uitgezonden via Kerk TV. Bij bezwaar dient men dit schriftelijk kenbaar te 

maken aan de scriba van de desbetreffende geloofsgemeenschap.…. 

Uitzendingen  

Via de website, www.openhof-ommoord.nl, is het mogelijk om diensten/vieringen, die uitgezonden worden, te 

volgen. De link is te vinden op de homepage linksboven onder het kopje “Actueel – Kerktelefoon/Kerk 

TV/Kerkdienstgemist” en aansluitend opent u de link Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord te Rotterdam.  

 

Het is mogelijk om de onderstaande diensten/vieringen te volgen: 

1) Reguliere RK en PKN diensten/vieringen. 

2) Rouw- en trouwdiensten/vieringen. 

 

Voor externe instanties, die gebruik willen maken van de Open Hof Ommoord Kerk TV faciliteiten, zullen kosten aan 

de SKO worden berekend. De SKO rekent de kosten door aan de huurder. Een uitzondering op deze regel is dat er 

uit coulance geen doorberekening aan de Stichting Open Hof Muziek zal plaatsvinden.  

Bewaartijd 

De vieringen in woord en beeld en audio-opnamen blijven maximaal 2 maanden beschikbaar. Daarna zijn deze niet 

meer beschikbaar. Preken/ overdenkingen zijn dan uitsluitend verkrijgbaar via de desbetreffende voorganger. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum.  

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, februari 2021 door Jan Groenendijk, Wim Verschuur en Joost Barendrecht.  

Dd. 25 maart 2021 vastgesteld door Wijkkerkenraad. 

Dd. 19 april 2021 vastgesteld door Locatieraad. 

Dd. 20 mei 2021 vastgesteld door Oecumenisch Beraad. 

 

http://www.openhof-ommoord.nl/

