Ridderkerk, 15 mei 2020
Besluit kerkenraad voor aanschaf vaste camera’s
Op woensdag 13 mei 2020 is door de kerkenraad besloten om vaste camera’s aan te schaffen
en te laten plaatsen in ons kerkgebouw om video kerkdiensten, ook wel KerkTV genoemd, te
kunnen uitzenden. Aanleiding was dat de Youtube diensten helaas niet meer georganiseerd
kunnen worden omdat Corstiaan van Pelt aangegeven heeft het vele werk wat hij besteedde per
dienst niet meer kan combineren met zijn werk. Namens de kerkenraad willen wij Corstiaan
nogmaals hartelijk danken voor al jouw werk om zeven Youtube diensten te maken; Corstiaan
was cameraman, regisseur en editor. Een vervanger hebben we helaas niet gevonden dus nieuwe
Youtube kerkdiensten zullen er helaas niet meer komen.
Voor de twee aanstaande kerkdiensten (17 mei en Hemelvaart 21 mei, beide vanaf 9:30 uur)
staan kerkdiensten gepland die uitsluitend via Kerkdienstgemist.nl te beluisteren zijn. Maar
vanaf zondag 24 mei moeten we met een andere oplossing komen.
Verder zien we dat de periode van online kerkdiensten langer gaat duren. Vanaf 1 juni mogen
kerkdiensten met maximaal 30 personen georganiseerd worden en vanaf 1 juli met een
maximum van 100 personen. Niemand weet tot hoe lang die situatie duurt maar het zou zomaar
kunnen dat terug naar ‘normaal’ pas vanaf 2021 mag. Bovendien wordt ten strengste ontraden
om te zingen; via zingen is de kans op besmetting veel groter. Daarnaast merken we dat
kerkdiensten uitgezonden via video een veel groter bereik hebben dan alleen onze
wijkgemeente. De huidige uitvoering voedt de vraag of video kerkdiensten ook ná de Corona
tijd een blijvend karakter zullen krijgen. We leven in een beeldcultuur en moeten wij als kerk
daarin meegaan of juist niet? Het is evident dat video kerkdiensten de betrokkenheid vergroot
van een deel van onze gemeente die door ziekte of ouderdom de diensten niet fysiek kan
bijwonen. We hebben met elkaar uitvoerig gesproken om een tijdelijke oplossing te kiezen óf
dat we direct duurdere apparatuur aanschaffen om op korte termijn betere kwaliteit video
diensten te kunnen realiseren. Uiteindelijk hebben we voor de laatste optie gekozen en willen
graag met jullie onze argumenten delen:
1. We zijn al jaren als GHK zoekende hoe wij een missionaire kerk kunnen zijn, we zochten
het vaak in lokale, fysieke acties. Echter, nu blijkt dat veel niet- of randkerkelijken eerder
een online kerkdienst mee beleven dan fysiek over de drempel van een kerkgebouw stappen.
Met kwalitatief betere videobeelden van onze kerkdiensten verwachten we een beter
invulling aan onze missionaire opdracht te kunnen geven.
2. De tijd is er momenteel rijp voor er is immers een concrete vraag (hoe gaan we kerkdiensten
organiseren vanaf zondag 24 mei?).
3. Gezien de samenstelling van onze gemeente zal een toenemende groep ouderen in de
toekomst, als zij minder in staat zijn naar de kerk te komen, verbonden willen blijven met
de diensten van GHK. Beelduitzendingen zullen de betrokkenheid verhogen.
4. De kijkcijfers van afgelopen zeven weken gaven aan dat de kwaliteit van beeld en geluid
belangrijke criteria zijn om voor langere tijd naar de uitzendingen te blijven kijken. Goede
apparatuur en bediening zijn belangrijke randvoorwaarden daarvoor.
5. We zullen ons voor de toekomst beter voor moeten bereiden op nieuwe calamiteiten die de
samenleving ontwrichten. Online zichtbaar blijven zal in toekomst meer nadruk krijgen.

6. Ook voor een minder dure oplossing moet geld uitgegeven worden maar als we dan
besluiten over een korte tijd op te schalen naar de duurdere apparatuur zijn we deze kosten
kwijt.
U zult begrijpen dat de aanschaf van de apparatuur een extra uitgave is die niet begroot was.
De kosten zijn ruim 8.500 euro. Graag vragen wij uw medewerking om de kosten van deze
permanente installatie voor online beeld diensten te helpen dragen. We hopen hier vele jaren
gebruik van te gaan maken. We zijn tot deze stap gekomen omdat we het vertrouwen hebben
dat u als gemeente de urgentie en de noodzaak ziet van een goed beeld bij de diensten. Zeker
jonge mensen gaan niet bij een kastje zitten waar alleen een stem uit komt en daar dan 75
minuten naar luisteren. Dat geldt evenzeer voor ouderen. Beelden zijn onmisbaar geworden
voor binding.
Als u een financiële bijdrage wilt geven voor de aanschaf van apparatuur en realisatie van
KerkTV kunt u geld overmaken op het bankrekeningnummer NL98RABO0355488256 t.n.v
Wijkgemeente De Goede Herderkerk, graag erbij vermelden: ‘KerkTV’. Hartelijk dank voor
uw bijdrage!
Als kerkenraad beseffen wij dat wij u niet volledig hebben kunnen meenemen in onze
besluitvorming maar deze bijzondere tijd vraagt van ons om snel beslissingen te nemen. Mocht
u vragen hebben n.a.v. dit besluit, schroom dan niet om met ons contact op te nemen.
Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Teus van Vianen

