
Streaming protocol protestantse gemeente 
Weesp en Driemond (10 oktober 2022)



Doel van de live streaming

VOOR DE GEMEENTELEDEN

Het vergroten van de betrokkenheid 
van gemeenteleden die niet (meer) 
in staat zijn om de kerkdiensten 
fysiek bij te wonen.

Via YouTube kunnen zij de diensten in geluid en 
beeld volgen. Het tonen van beelden van de 
kerkdiensten en de mogelijkheid om de vieringen op 
een later tijdstip terug te kijken vergroot de 
betrokkenheid.

KERK BINNENSTEBUITEN (beleidsplan)

We zijn trots op wat er in onze 
gemeente gebeurt. Dit mag gevierd 
en gedeeld worden, want we 
hebben iets te bieden! 

De gemeente Weesp groeit sterk door de bouw 
van nieuwe wijken. Streamen via het YouTube 
kanaal zorgt voor een betere vindbaarheid en 
zichtbaarheid van onze gemeente en verlaagt de 
drempel om de kerk een keer te bezoeken.



Visie
Wij zijn er van overtuigd dat een goede audiovisuele registratie van de 
activiteiten een bijdrage levert aan de doelstellingen van onze 
gemeente.

Wat verstaan wij onder een goede registratie

Optimale geluidskwaliteit
• In de kerk en in de livestream.

Mooie beamerpresentatie 
• Naast tekst ook foto’s en video’s.

• Ondersteunend materiaal tijdens de preek.

• Liederen met notenbalken.

• Tonen van bijbel teksten.

• Mededelingen voor en na de dienst.

Visueel aantrekkelijke beelden 
• Het close up in beeld brengen van 

wat zich rondom het liturgisch 
centrum afspeelt.

• Het in beeld brengen van de 
gemeente die viert en samenkomt.

• Minimaliseren van “dode” 
fragmenten. (= alleen tonen van 
een stilstaande dia).



De uitzending
Start en beëindiging

Link naar de viering wordt minimaal 4 dagen van te voren gereed gemaakt en op de website en in de 
nieuwsbrief geplaatst. De viering staat dan ook voor iedereen vindbaar op ons YouTube kanaal.

• De uitzending start ongeveer 15 minuten voordat de viering begint met het tonen van de 
mededelingen en fotomateriaal.

• Zodra de muziek klinkt wordt het geluid open gezet. (luide gesprekken in de kerk onder de microfoons 
zijn dan mogelijk te volgen)

• Wij tonen live beelden vanuit de kerk vanaf 5 minuten voor aanvang van de dienst (beelden van de 
gemeente in combinatie met de mededelingen)

• Na de dienst tonen we de mededelingen en soms de musici. 

• We beëindigen de registratie +/- 15 minuten na het einde van de dienst.

Bewaartermijn

• De viering blijft 2 weken beschikbaar i.v.m. licentie voorwaarden daarna is de opname alleen nog 
voor het beamteam en op verzoek beschikbaar.



Afspraken beeldregistratie
Close up
• Alle activiteiten rondom het 

liturgisch centrum.
• Predikant, Lector, Ouderling/diaken

• Kind (Aansteken kaars)

• Musici 
• Pianist, Voorzangers

• Koor

• Kindermoment
• Geen closeup van een individueel

kind tenzij deze een actieve rol heeft

• Avondmaal 
Predikant

• Breken van het brood

• Schenken van de wijn 

niet in beeld brengen
Het liefst creëren we een overzicht door 
middel van een camera bij het orgel. Dit 
vergt echter een extra investering.

• Binnenkomst
Vanaf 5 minuten voor de viering

• Zingen

• Interactie tussen predikant 
en de gemeente

• Interview

• Uitdelen

• Tonen

• Registratievrije zone
Zie plattegrond

• Gemeente leden in gebed

• Avondmaal

• Calamiteiten

• Ontroering/ verdriet 
Bij in memoriam alleen het 
liturgisch centrum in beeld 
brengen

• Koffie drinken

Overzicht 




