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Kerk TV in Open Hof Ommoord 

Doel 

Dit document is een onderdeel van het protocol Kerk TV in Open Hof Ommoord. In dit document worden de 
instructies, met betrekking tot de Kerk TV opnamen in Open Hof Ommoord, voor de Kerk TV bedieners beschreven. 

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  

1) Bandbreedte van de opgenomen viering/dienst: Na het testen van de streamer wordt een dia getoond van 

het gebouw Open Hof Ommoord met daarin opgenomen: “wij wachten op verbinding……….” Tot het 

moment dat de muziek voor de viering of de viering begint is het gebouw Open Hof Ommoord zonder geluid 

in beeld. Na einde viering wordt de verbinding direct verbroken of verbroken nadat de muziek is afgelopen. 

De reden hiervan is dat gesprekken van eventueel nog aanwezigen hoorbaar kunnen zijn. Op grond van de 

privacy is dit niet wenselijk te noemen. 

1a) Tijdens de uitzending bewaakt het Kerk TV team in samenspraak met de koster dat de geluidssterkte 

niet te zacht of te hard [rondzingen] staat ingesteld.  

2) Tijdens het orgel- of pianospel voor- en na de dienst wordt b.v. het orgelfront/de vleugel, organist, ramen of 

informatie, al of niet over de muziek die gespeeld wordt, in beeld gebracht. 

3) De opnamen tijdens de viering kunnen zich richten op: het liturgisch centrum, het beamerscherm, de 

paaskaars, de ramen, het kruis, de doopvont, het orgel, zij- of schuin vooraanzicht koor, gemeenteleden van 

opzij of op de rug, voorganger, ambtsdragers, lector, gemeenteleden die een bijdrage leveren, organist, 

leden van een muziekgroep. 

4) Vanwege de interactie tussen voorganger en de doelgroep, kunnen kinderen tijdens het kindermoment op 

het liturgisch centrum herkenbaar in beeld komen.  Vanwege het feit dat we een jaar ervaring hebben 

opgedaan kunnen we concluderen dat het in beeld brengen van kinderen niet meer op bezwaren stuit. De 

getoonde filmpjes met kinderen tijdens de adventsperiode en kerstvieringen 2020  is hiervoor de 

onderbouwing. 

5) Tijdens de gebeden of lezingen en overwegingen wordt de voorganger of lector in beeld gebracht.  

6) Bij het lezen door de lector uit de bijbel kan de tekst in het beeld van de  kerkzaal worden opgenomen. 

7) Op momenten dat een voorganger of een lector achter de avondmaal-eucharistietafel of kansel het woord 

heeft dienen zich achter de betreffende voorganger [s] geen zangers of andere personen in beeld te zijn. Dat 

leidt af en kan als storend worden ervaren. De zangers kunnen ook plaatsnemen op de koortribune en/of in 

de kerkzaal. Dit brengt meer rust op het liturgisch centrum. Deze opstelling is al eerder gepraktiseerd met 

een goed gevolg. Het blijft nodig met de individuele zanger[es] rekening te houden, het is ook mogelijk dat 

enkelen in de kerk zelf zitten, met de rug naar de camera’s.  

8) Tijdens het zingen kan een overzichtsbeeld van de kerkzaal worden getoond, met daarin gemeenteleden 

van opzij en op de rug. Door het overzichtsbeeld kan de liedtekst in beeld worden gebracht.  

9) 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; 
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-communie vieringen; 

-rouw -en trouwdiensten en  

-andere niet nader genoemde diensten. 

10) Bij bediening van het Heilig Avondmaal/Eucharistie wordt een wazig overzichtsbeeld  van de kerkzaal 

getoond. Dit kan worden afgewisseld met andere rustgevende beelden. 

11) Het collectedoel van betreffende zondag kan na afkondiging daarvan in beeld worden gebracht. Tijdens het 

in beeld brengen wordt muziek ten gehore gebracht. 

12) De koster of het Kerk TV team dient erop op toe te zien dat geen onnodige ruis in de beelden zichtbaar 

wordt, te denken valt aan jassen, voorwerpen e.d. die storend overkomen. Overleg in regievorm vooraf aan 

de viering is wenselijk. 

13) 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. 

14) 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. 

15) Het Kerk TV team volgt gezamenlijk trainingen en komt minstens tweemaal per jaar bijeen voor evaluatie, 

afstemming en kwaliteitsbewaking.  

16) In principe is een Kerk TV team ingepland op de gebruikelijke vieringen. Het spreekt voor zich dat Kerk TV 

afhankelijk is van voldoende beschikbaarheid van vrijwilligers. Ingeval er geen Kerk TV is voor betreffende 

zondag dient dit zo mogelijk nog in het weekbulletin of website kenbaar te worden gemaakt.  Een rooster 

geeft aan wie voor een bepaalde viering staat ingedeeld. 

17)  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. 

18) Een aanspreekpunt ten aanzien van vragen over Kerk TV is de scriba of dienstdoende ouderling of koster 

voor die zondag. 

19) 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. 

20) Dit document Instructies opnamen Kerk TV in Open Hof Ommoord zal op de website van Open Hof 

Ommoord zichtbaar zijn. Ook is een kopie te vinden in de PKN kostersmap. 

Kerk TV bedieners 

Voor de Kerk TV bedieners verwijzen wij u naar het bijgaande addendum.  

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, februari 2021 door Jan Groenendijk en Joost Barendrecht. Bij het opstellen van dit document zijn 

praktische opmerkingen, van zowel de RK- als de PKN Kerk TV bedieners, verwerkt. 

Dd. 25 maart 2021 vastgesteld door Wijkkerkenraad. 

Dd. 19 april 2021 vastgesteld door Locatieraad. 

Dd. 20 mei 2021 vastgesteld door Oecumenisch Beraad. 

 

 

 


