VERWERKING VAN BEELD EN GELUID IN DE MARANATHAKERK
Van kerkdiensten die in de Maranathakerk worden gehouden worden beeld en geluidsopnames gemaakt. Om al haar
leden en al Gods mensen in staat te stellen deze kerkdiensten mee te maken plaatst de Maranathakerk kerkdiensten
online op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang voor een ieder die niet in de kerk
aanwezig kan zijn.
De beelden bevatten een totaalbeeld van de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en delen van de
kerkzaal.
Het is mogelijk dat bezoekers van de dienst in beeld komen en/of op de geluidsopname te horen zijn, dan wel dat er
gegevens van gemeenteleden in voorbede of op andere momenten tijdens de dienst worden verwerkt.
De opnames van de kerkdiensten (audio en video) worden geplaatst en bewaard bij www.kerkomroep.nl en via
een link op de website van de Maranathakerk.
Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst opgesteld met Kerkomroep.nl / sIKN
De bewaartermijn is ongeveer een halfjaar (25 audio opnames en 25 video opnames)
De volgende delen van de kerkzaal worden in beeld gebracht en/of kunnen in beeld komen:
• Het liturgisch centrum
• Gebied links en rechts van het liturgisch centrum (gezien vanuit de kerkzaal)
• Het gebied bij de dubbele deuren (ingang Raadhuisstraat)
• De voorste 2 rijen in de kerkzaal, de rijen daarachter uitsluitend met wel overwogen redenen.
• De banken onder het orgel
• Aansteken Paaskaars
• Foto- video materiaal wat ons ter beschikking wordt gesteld
• Een eventuele beeldverbinding via het beamerbeeld tijdens de kerkdienst
Op verzoek* kunnen zaken niet in beeld worden gebracht.
• Het binnen brengen van een dopeling
• Rondom (kinder)projecten (Pasen, Kerst)
• De avondmaal kringviering.
• De binnenkomst van een bruidspaar.
• Een koor
*U dient uw verzoek minimaal 1 week van te voren schriftelijk in te dienen bij de scriba van de kerkenraad.
De kerkenraad zal het algemene belang afwegen tegen het persoonlijk belang en de uitkomst hiervan terugkoppelen.
Op de gaanderij zijn geen camara’s aanwezig.

Met een tekstbordje bij de toegangsdeuren naar de kerkzaal wordt
kenbaar gemaakt dat er video opnames worden gemaakt.
Bij calamiteiten of onvoorziene gebeurtenissen zal het live beeld
worden onderbroken door een foto van de kerk of door het logo van
de Maranathakerk. Indien nodig zal de opname achteraf worden
bewerkt.

Gastpredikanten worden altijd vooraf op de beelduitzending gewezen.

Op verzoek kan een liturgisch medewerk(st)er buiten beeld worden gehouden. Het verzoek dient minimaal een
week voor aanvang van de dienst schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij de scriba van de kerkenraad. In dat
geval zal een alternatief worden gezocht in de vorm van een foto, logo of beamerbeeld.
Als tijdens de kerkdienst een gesprekje met de kinderen wordt gehouden dan zal dit als volgt in beeld worden
gebracht. Aan de linkerkant van het katheder (gezien vanuit de kerkzaal) worden opnamen gemaakt. Kinderen die niet
in beeld willen/mogen komen kunnen aan de rechterkant van het katheder zitten. Bij voorkeur de betrokken kinderen
ook kenbaar maken bij de dienstdoende mensen in de studio.
Rouw- en trouwdiensten worden, indien het een gemeentelid is, standaard in audio uitgezonden en alleen in overleg
met en met toestemming van de familie ook in beeld uitgezonden. De standaardbewaartermijn van ongeveer een half
jaar van de opnames kan in overleg met de familie worden verkort.
Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van de kerkenraad mogen er geen opnames via internet
en/of sociale media verspreid worden.
Binnen het mogelijke zal worden voorkomen dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van informatie,
teksten, muziek en dergelijke. Uiterste zorgvuldigheid zal worden betracht om auteursrechten niet te schenden.
Mocht het ondanks deze zorg toch voorkomen, dan kan hierover contact worden opgenomen zodat herhaling
kan worden voorkomen.
Niets uit de opname mag onrechtmatig ge- en/of misbruikt worden, anders dan bedoeld om het evangelie te
verspreiden en deel te nemen aan de viering op afstand. Ander gebruik is slechts mogelijk na nadrukkelijke
goedkeuring van de kerkenraad.
Predikanten en voorgangers hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken en
overdenkingen.
De Maranathakerk in het algemeen en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor oneigenlijk gebruik van opnames die via www.kerkomroep.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 kerkomroep met het oogmerk een persoon of groep personen te benadelen.
Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van de kerkenraad mogen er geen opnames via internet
en/of sociale media verspreid worden.
Zie ook de gedetailleerde plattegrond hieronder;

