
 

 

PRIVACY STATEMENT - HHG GARDEREN 
(versie 1 - november 2018) 

De Hersteld Hervormde Gemeente te Garderen hecht waarde aan de bescherming van ieders 
privacy. U hebt het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt 
omgegaan. Daarom hebben wij in dit document vastgelegd op welke manier wij omgaan met uw 
persoonsgegevens. Wanneer het gaat om persoonsgegevens, wordt zorgvuldigheid en 
terughoudendheid betracht. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie 
gegevens ontvangt, tot geheimhouding verplicht. 
 

1. Contactpersoon 
Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en 
organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy regels te voldoen, heeft de 
gemeente de coördinatie van die waarborgen gelegd bij de kerkenraad. Hebt u vragen over het 
gebruik van (uw) persoonsgegevens, wilt u bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw 
persoonsgegevens, of wilt u gebruik maken van één van uw andere privacy rechten, neem dan 
contact op met de coördinator. Contactgegevens kunt u vinden op de website: 
www.hhggarderen.nl.  
 

2. Kerkorde 
In ordinantie 2 (artikel 2 en 3) van de kerkorde zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het 
voeren van een ledenadministratie als kerkelijke gemeente en de vereisten hiervoor. Deze 
ordinantie is terug te vinden op de landelijke site van de Hersteld Hervormde Kerk: 
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/uploads/Kerkorde/Nieuwe_website/20180125_Ordinantie_
2.pdf 
 

3. Doel van verwerking 
Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en 
betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook 
persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt 
voor administratie, het meeleven met elkaar bij blijde en droeve gebeurtenissen, het 
verenigingsleven, bibliotheek, catechisatie en het organiseren van bijeenkomsten. De gemeente 
verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd 
belang om een gemeenschap te kunnen zijn, waarin leden naar elkaar omzien. 
 

4. Kerkbode 
Wekelijks wordt er door de HHG Garderen een kerkbode verspreid. In deze kerkbode kunnen 
onder meer de volgende persoonsgegevens van gemeenteleden opgenomen worden: 

 Naam en adresgegevens bij geboorte; 

 Naam en adresgegevens bij huwelijk; 

 Naam en adresgegevens bij huwelijksjubileum; 

 Naam en adresgegevens bij ziekte / ziekenhuisopname. Gegevens van ziekte en 
ziekenhuisopname zullen alleen opgenomen worden als dit door betrokkene zelf aan de 
kerkenraad mondeling of schriftelijk doorgegeven is; 

 Naam en adresgegevens bij rouw / overlijden; 

 Naam en adresgegevens van nieuwe leden; 

 Naam en adresgegevens van leden die verhuizen; 

 Namen van leden die uit- of overgeschreven worden; 

 Naam en adresgegevens van degenen die op dubbeltal gezet worden of gekozen worden 
voor een ambt of functie in de gemeente; 

 Naam en adresgegevens van degenen die gedoopt worden of openbare belijdenis van 
het geloof af leggen. 

 
Op het openbare deel van de website zal alleen dat deel van de kerkbode terecht komen wat 
geen persoonsgegevens bevat. Bovenstaande persoonsgegevens zullen dan ook niet op het 
openbare deel van de website terechtkomen. Op deze manier kunnen uw persoonsgegevens niet 
terechtkomen in zoekmachine resultaten indien er op uw naam gezocht wordt. 



 

 

 
De kerkbode kan wel in zijn geheel achter een inlogfunctionaliteit op de website geplaatst 
worden. Deze inlogfunctionaliteit is dan alleen beschikbaar voor gemeenteleden. Achter deze 
inlogfunctionaliteit kunnen in een archief ook oudere kerkbodes geraadpleegd worden. 
 
De kerkbode wordt ook rondgemaild naar belanghebbenden die zich hiervoor aangemeld 
hebben. Het mailen van deze kerkbode zal altijd gebeuren middels de BCC functionaliteit 
waardoor alleen uw eigen mailadres zichtbaar is. 
 

5. Gemeentegids 
Er wordt een gemeentegids uitgegeven waarin een lijst van alle gemeenteleden (naam en 
adresgegevens) is opgenomen. De gemeentegids wordt alleen toegezonden aan gemeenteleden 
en zal niet openbaar op de website beschikbaar gesteld worden. Achter een inlogfunctionaliteit 
kan deze wel beschikbaar gesteld worden. 
 

6. Website 
Persoonsgegevens worden alleen op het openbare deel van de website gepubliceerd wanneer dit 
nuttig is voor uitoefening van de functie / het ambt na goedkeuring door de persoon die het 
betreft. Denk hierbij aan de namen van de ambtsdragers, kerkvoogden, notabelen, koster, 
zondagsschoolleiders of verenigingsleiders. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te 
maken. 
 
Foto’s van kerkelijke activiteiten met daarop herkenbare personen worden zoveel mogelijk achter 
een inlogfunctionaliteit voor alleen gemeenteleden geplaatst. Worden foto’s in het niet beveiligde 
deel geplaatst dan wordt eerst goedkeuring gevraagd aan de betreffende gemeenteleden. 
 
Tijdens uw bezoek aan de website wordt mogelijk enige informatie verzameld over de hard- en 
software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en 
toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens 
worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.  
 
Wanneer u via de website een contactformulier invult, zich via de website aanmeldt voor een 
activiteit of gebruik maakt van de inlogfunctionaliteit, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-
mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden 
worden doorgegeven of gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 
 

7. Kerkdiensten 
Tijdens een kerkdienst worden in afkondigingen, voorbede of anderszins namen van leden van 
de gemeente genoemd. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om dezelfde gegevens als benoemt 
onder punt ‘4 Kerkbode’ van dit document. 
 
Om de gemeente in staat te stellen deze kerkdiensten mee te maken, worden deze kerkdiensten 
live (zonder beeld) uitgezonden via de website www.hhggarderen.nl / www.kerkdienstgemist.nl 
Deze live uitzendingen zijn alleen te beluisteren achter een inlogfunctionaliteit. Leden van de 
gemeente en ook niet leden kunnen zich hiervoor aanmelden door het opgeven van Naam, 
Adres, Postcode, Woonplaats, Geboortedatum en Telefoonnummer. Niet leden van de gemeente 
zullen in dat geval als ‘meeluisterend’ lid geregistreerd worden. 
 
Op het openbare deel van de website www.hhggarderen.nl kunnen kerkdiensten geplaatst 
worden, waarbij afkondigingen en persoonsgegevens die genoemd zijn tijdens deze diensten uit 
de opname geknipt zullen worden zodat de op de website opgeslagen kerkdiensten geen 
persoonsgegevens meer bevatten. Achter een inlogfunctionaliteit op de website 
www.kerkdienstgemist.nl kunnen de kerkdiensten wel volledig beschikbaar gesteld worden. 
 

8. Aanschrijven/Mailings 

Jaarlijks worden gemeenteleden aangeschreven voor het doen van een financiële bijdrage of 

toezegging (vrijwillige bijdrage). 



 

 

De kerkvoogdij stuurt bij uw verjaardag een kaart met daarbij de mogelijkheid om een bijdrage te 

doen in het verjaringsfonds. 

De kerkenraad, het college van notabelen of kerkvoogden kan uw adresgegevens gebruiken om 

u een specifieke brief en/of mail toe te sturen. Deze brief en/of mail zal een relatie hebben tot het 

gemeenteleven. 

Ook kunnen uw gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld catechisatie, de bibliotheek of een 

uitnodiging voor een bepaalde vereniging of zondagsschool. Hiervoor kan uit de administratie een 

selectie van NAW gegevens gemaakt worden die door de leiding van de desbetreffende 

vereniging gebruikt kan worden voor het uitnodigen van leden. 

De in de kerkelijke administratie opgenomen gegevens zullen alleen doorgegeven worden aan 

derden (kerkbode, drukkerijen, administratiekantoren, internetdiensten) als dat noodzakelijk is 

voor de uitoefening van de gemeentelijke taken. 

Voor het opstellen van dubbeltallen in kerkelijke ambten of functies worden gemeenteleden in 

staat gesteld om namen in te dienen bij de kerkenraad of notabelen. 

9. Huisbezoek / Diaconie / Kerkvoogdij / Notabelen 

Per pastorale eenheid wordt een lidmaatschapskaart bijgehouden door de wijkouderling. Op deze 

kaart worden naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, gezinsleden, doopdatum, 

belijdenisdatum opgenomen. 

Na een (huis)bezoek kan een ouderling of diaken een notitie maken van hetgeen besproken is. U 

hebt het recht om deze gegevens op te vragen en/of in te zien. 

Hulpaanvragen bij de diaconie worden opgenomen in een administratie. 

De diaconie, kerkvoogdij en notabelen hebben verschillende administraties waarin 

persoonsgegevens zijn opgenomen. Deze administraties hebben onderscheiden doelen in het 

belang van de gemeente. 

10. Camera’s bij de kerk 

In de kerk kunnen tijdens kerkdiensten video beelden gemaakt worden van de dienst. Deze 

beelden zijn niet openbaar toegankelijk en worden alleen gebruikt voor rechtstreekse uitzending 

in een zaal van het naastgelegen kerkelijk centrum De Rank. Hier hebben mensen met een 

verstandelijke beperking die niet in de gelegenheid zijn om in de kerk zelf aanwezig te zijn, toch 

de gelegenheid om de kerkdienst mee te maken met beeld en geluid. Deze videobeelden zijn 

voor zover mogelijk alleen gericht op de predikant. 

In verband met uw veiligheid zijn rondom de kerk camera’s opgehangen. Op de plek van de 

koster staat een scherm waarop deze beelden te raadplegen zijn. 

11. Overige beleidsmatige maatregelen 

Het privacy statement is openbaar beschikbaar via de website www.hhggarderen.nl.  

Bij relevante aanpassingen zal het privacy statement opnieuw ter beschikking worden gesteld. 

Binnen de gemeente is de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden in een 

afgezonderde ruimte. 

De gemeente beveiligt gegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een wachtwoord of 

een slot op de ruimte of kast. Het kerkelijk centrum De Rank is voorzien van een alarmsysteem. 

http://www.hhggarderen.nl/

