
1 
 

Beeld en Geluid 2020 – beleid Lijnbaankerk Aalsmeer 
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De kerkenraad van de Lijnbaankerk heeft het voornemen de kerkdiensten door middel van een 

livestream in beeld en geluid uit te zenden. 

 

Aanleiding 

De diensten worden normaliter alleen als geluid uitgezonden via https://kerkdienstgemist.nl/   

In verband met de coronacrisis worden op dit moment de gezamenlijke diensten via YouTube (beeld) 

of Kerkdienstgemist.nl (geluid) uitgezonden.  

Vanuit de gemeente bestaat de vraag al langer om diensten met beeld uit te zenden. De verwachting 

is dat ook in het seizoen 2020-2021 behoefte zal zijn om “thuis” naast geluid ook beeld te ontvangen. 

Immers zullen door de beperking van het aantal leden dat de diensten kan bezoeken er fors meer 

“thuiskijkers en/of –luisteraars” zijn. 

 

Doelstelling 

• Verbondenheid: het genereren van een grotere verbondenheid van de gemeenteleden met de 

diensten. 

• Missionair: het evangelie door middel van moderne technieken uitdragen naar onze naasten zoals 

ook beschreven staat in het huidige beleid van de Lijnbaankerk. ‘wij willen binnen en buiten de kerk 

laten zien dat Jezus Christus de enige weg naar God is. Dit doen we vanuit onze liefde voor God en onze 

naaste’. 

 

Regels videostreaming 

• De hoofdgedachte achter het uitzenden van beelden is dat de woordverkondiging en wat 

daaromheen in de liturgie gebeurt, centraal staat. Daarmee is het liturgisch centrum het focuspunt 

voor wat op beeld te zien is. Het streamen is hieraan ondersteunend. 

• De voorganger staat primair in beeld, de non-verbale communicatie bij de woordverkondiging 

ondersteunt het gesproken woord. 

• Zo min mogelijk switchen van camera-perspectief: de woordverkondiging staat centraal. 

• Geen kerkbezoekers herkenbaar in beeld, tenzij zij zich op het podium van het liturgisch centrum 

bevinden en hiervoor geen bezwaar hebben gemaakt. 

• Uit oogpunt van eerbied worden tijdens de gebeden alle personen buiten beeld gehouden 

(camera richten op het kruis en geen beeldwijzigingen tijdens het gebed).  

• Tijdens het Heilig Avondmaal wordt uitsluitend het overzichtsbeeld van het liturgisch centrum in 

beeld gebracht. Hiernaast heeft het wel de voorkeur om het breken van het brood en het 

https://kerkdienstgemist.nl/


2 
 

schenken van de wijn in ‘close-up’ weer te geven. Dit zijn belangrijke tekenen en verhogen de 

betrokkenheid van hen die thuis het avondmaal meevieren. 

 

Afspraken met beeld- en geluidsteam 

Ten aanzien van de opnames van de diensten zijn de volgende afspraken: 

1. Bandbreedte van de opgenomen dienst: van ca. 10 minuten voor aanvang van de kerkdienst 

(vanaf moment dat de muziek begint te spelen) tot einde van het orgelspel na de dienst. 

2. In de minuten voordat de kerkdienst begint worden alleen beelden vertoond waarop geen 

personen herkenbaar zijn. 

3. De opnames richten zich op: 

a. Liturgisch centrum en elementen daarop (bijvoorbeeld de bloemen van de bloemengroet, 

liturgisch bloemstuk, de tafel met het avondmaalstel, het doopvont, het kruis). 

b. Interieur kerkzaal (bijvoorbeeld het aanzicht van de orgelpijpen).  

c. Voorganger, ambtsdragers, gemeenteleden die een bijdrage leveren op het podium van het 

liturgisch centrum.  

d. Zangers en muzikanten die herkenbaar in beeld komen die hiervoor geen bezwaar hebben 

gemaakt. 

4. Vanwege de interactie tussen de voorganger, de nevendienstleiding en de doelgroep, kunnen 

kinderen tijdens het kindermoment op het liturgisch centrum herkenbaar in beeld komen. De 

ouder(s) is/zijn zelf verantwoordelijk voor wel/geen deelname van hun kind(eren) aan het 

kindermoment. Zie hiervoor de Privacyverklaring van de Lijnbaankerk.  

5. Tijdens het zingen worden geen ‘close-up’ opnames gemaakt van kerkbezoekers. Wel kan een 

overzichtsbeeld van het liturgisch centrum worden gemaakt.  

6. Tijdens zowel het zingen als het Bijbellezen worden de liedteksten en de Bijbelteksten getoond 

zoals dat op de schermen in de kerk gebeurt. Er zijn geen dubbele of in elkaar overlopende 

beelden (dus geen beelden van kerkleden alleen tekst in één beeld). 

7. Tijdens het collecteren wordt het doel van de collectes dat op de projectieschermen staat en de 

QR-code van GIVT in beeld gebracht. Eventueel een foto van de collectezakken projecteren.  

8. Bij opnames van speciale diensten kunnen personen 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 dierbaren in beeld zijn, wat eventueel van betekenis kan zijn 

in hun latere levensfase. De kerkenraad initieert het informeren van de betrokkenen hierover en 

vraagt hen toestemming. Als betreffende personen niet herkenbaar in beeld gebracht willen 

worden, dient men dit van te voren aan de scriba van de kerkenraad te melden. De scriba 

informeert daarna het beamerteam (beeld- en geluidsteam). Het betreft de volgende diensten: 

a. Bediening van de Heilige Doop (binnenbrengen en doopmoment op het liturgisch centrum); 

b. Openbare belijdenis van het geloof (gebeurtenissen op het liturgisch centrum); 

c. Bevestiging van ouderlingen en diakenen; 

d. Huwelijksbevestiging, indien deze onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad 

plaatsvindt; 

e. Rouwdiensten, indien deze onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad plaatsvindt; 

f. Andere niet nader genoemde diensten waarbij personen herkenbaar in beeld kunnen worden 

gebracht. 

 

Verantwoordelijkheid voor online-diensten met beeld 

Hieronder is aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is bij het gebruik van beeldopnames: 

1. De Commissie van Beheer zorgt voor duidelijke en zichtbare aanwijzingen bij de ingangen van de 

kerk waarop wordt aangegeven dat tijdens de dienst beeldopnames worden gemaakt. 

2. De Liturgiecommissie is eindverantwoordelijk voor het team dat de opnames verzorgt. 

3. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het op juiste en integere wijze verzorgen van 

beeldopnames door het beamerteam, waarbij dit reglement in acht genomen wordt. 

https://www.lijnbaankerk.nl/application/files/5515/7996/5755/Privacyverklaring_Lijnbaankerk_AVG_2020.pdf
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4. De Commissie van Beheer is verantwoordelijk voor de techniek en het cont(r)act met 

Kerkdienstgemist.nl.  

Het beheer van de opnames is in handen van Kerkdienstgemist.nl. De opnames zijn zichtbaar 

gedurende de diensten, en daarna minimaal 12 maanden, via Kerkdienstgemist.nl. Voorstel van 

de LC is dat de gegevens van de dienst zoals predikant, thema van de dient, en de website 

geplaatst worden op kerkdienstgemist.nl 

5. De kerkenraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor oneigenlijk gebruik van opnames, die 

via Kerkdienstgemist.nl of op andere wijze verkregen, beschikbaar zijn gesteld en waardoor 

derden benadeeld kunnen worden (bijvoorbeeld beelden verspreiden via internet anders dan via 

Kerkdienstgemist.nl). 

6. De diensten zijn vrij te bekijken via Kerkdienstgemist.nl. 

 

Eisen t.b.v. de aanbesteding van de leveringen en werkzaamheden van de installatie 

• De camera-installatie is eenvoudig te bedienen. Het is wenselijk in de toekomst de installatie uit te 

breiden met meer camera’s of nieuwe technieken.  

• Er komt geen separaat team voor het bedienen van de camera’s. Het is inpasbaar in de 

bemensing voor het beameren en/of voor het bedienen van de geluidsinstallatie (momenteel zijn 

dat twee of 3 personen).  

Er zijn kerken waar de camera’s, het geluid en het beameren door één persoon verricht kan 

worden (in een eenvoudige setting). Dit kan in de Lijnbaankerk zonder forse extra investeringen 

niet gerealiseerd worden. Echter is het wel een pre als de inschrijvers hiertoe een aanvullend 

(toekomst)advies meegeven. 

• De camera’s zijn op afstand bedienbaar. 

• De videomixer heeft minimaal 6 ingangen.   

• Alles wat in de kerkzaal op de schermen vertoond wordt is ook in de huiskamers te zien. 

• Alles wat thuis op het beeld getoond wordt is ook in de kerkzaal op de schermen zichtbaar.  

• De camera’s zijn zodanig opgesteld dat er geen personen in de kerkzaal zichtbaar zijn. Het 

basisbeeld bestaat uit de volle breedte en diepte van het liturgisch centrum.  

• De installatie is gekoppeld aan Kerkdienstgemist.nl. 

• De leverancier levert een eenvoudige gebruikershandleiding en geeft eenmalig een instructie aan 

max. 12 personen. 

  

Brief aanpassing voor predikanten, sprekers 

• Predikanten of sprekers worden van te voren ingelicht over de opname en uitzending. 

• De ouderling van dienst is met nieuwsberichten over gemeenteleden terughoudend. De betrokken 

worden altijd eerst gevraagd of ze genoemd willen worden in de dienst, en hoe hun gebedspunt, 

zorg, ziekte word gedeeld. Ze kunnen ook kiezen om alleen op de nieuwsbrief geplaatst te 

worden. 

 

Ter overweging 

• Naast de online-diensten alleen de preken op Kerkdienstgemist.nl plaatsen zodat de privacy van 

gebed en/of mededelingen worden gewaarborgd (als dit technisch mogelijk is). 

• De gehele dienst alleen beschikbaar stellen achter login en wachtwoord. 

• Naast de online-diensten de diensten ook live te streamen via YouTube op het account van de 

Lijnbaankerk. En na de livestream alleen de preek plaatsen op het kanaal om zo de privacy te 

waarborgen.  

Jongeren zullen eerder via YouTube kijken dan via een website. Ook kunnen op YouTube korte 

meditaties worden gedeeld door onze eigen predikant of predikanten die bij ons voorgaan. Zo 

kunnen wij als Lijnbaankerk ons geloof delen binnen de gemeente, maar ook daar buiten. 
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