Protocol Beeld TV
Eigenaar protocol: videoteam Adventskerk namens kerkenraad
Doelstelling
Het aanbieden van beeld TV aan mensen die om redenen niet in staat zijn om de zondagse
kerkdienst te bezoeken..
Toepassingsgebeid
Zaal 7 in SIO; kerkzaal Adventskerk.
Indicatie
In eerste instantie betreft het uitzenden van live beelden op zondag tijdens de vieringen.
Andere diensten zoals bv een uitvaart of huwelijk desgewenst via het verstrekken van een code om
de dienst alleen live te kunnen volgen.
Werkwijze
Om de privacy te waarborgen voor mensen die niet herkenbaar in beeld wensen te komen zijn er
twee vakken in de kerkzaal, waar men kan gaan zitten, groen aangegeven in onderstaande
plattegrond:



rechts van de denkbeeldige lijn van de camera naar de voorste stoel, die rechts van het
gangpad staat (waar ouderlingen, diakenen, predikanten zitten). In die zone worden mensen
van achteren in beeld gebracht, nooit 'en profile'
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links van de denkbeeldige lijn van de camera naar de plek waar ouderling en predikant na
afloop handen schudden. In dat gedeelte zijn tijdens een dienst geen activiteiten die met de
dienst te maken hebben;
Bij bewegingen buiten het liturgisch centrum wordt zoveel mogelijk gestreefd naar het niet
herkenbaar in beeld brengen van mensen. Hiermee wordt rekening gehouden bij de keuze van
de camera positie(s). E.e.a. is niet altijd te garanderen.

Bijzondere momenten:





Het volgen van de kinderen naar en van de kindernevendienst. In overleg met de kosters slaan
de kinderen achterin de kerk rechtsaf om de kerk uit te gaan. Zo wordt gewaarborgd dat er
geen beelden gemaakt worden van het eerder beschreven vak achterin.
Wanneer avondmaal gevierd wordt lopend door het middenpad naar voren en door de zijpaden
terug naar achteren, worden er beter geen gezichten in beeld gebracht. Wel bijvoorbeeld de
handen van degene die het Brood uitdeelt of een “stilleven” (bloemen, bloemstuk, kruis, kaars,
duifje, …).
Bij avondmaal op Witte Donderdag staat iedereen opgesteld in een grote kring. Wie niet
herkenbaar in beeld wil komen kan in dezelfde hoek als eerder aangegeven, zich opstellen.

Bij de komst van een 2e camera zal bovenstaande protocol blijven gelden. De 2e camera kan
ingezet worden zonder de 2 beschreven vakken op te nemen.
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