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Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde
Kerken in Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen
worden met het deputaatschap administratieve ondersteuning via: dao@gkv.nl.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de
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1 Beknopte verwoording van onze missie
Het deputaatschap mediazaken heeft als missie om de door de Rijksoverheid geboden
mogelijkheden via radio, televisie en internet, het Goede en Reddende Nieuws van Jezus
Christus te verspreiden. Ook in deze verslagperiode 2011-2013, heeft de Here God ons
hiervoor weer goede mogelijkheden en duidelijke kansen geboden.
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) werken voor het realiseren van radio- en
televisie-uitzendingen samen in de Stichting ‘Zendtijd voor de Kerken’ (ZvK) met de
Nederlands Gereformeerde Kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Unie van
Baptistengemeenten, de Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten en de voortgezette
Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN).
Sinds de Generale Synode van Harderwijk (2011) is de reikwijdte van dit deputaatschap van
radio en TV (RTV) via de publieke omroep verbreed naar mediazaken in het algemeen. Dit
werd mede ingegeven door de realiteit om ook voor de Boodschap die plaatselijke kerken
reeds nu via verschillende kanalen verspreiden, aandacht te hebben. Dat gebeurt door
wensen/eisen op dit terrein te inventariseren, te verzamelen en voor elkaar beschikbaar te
maken/hebben. Naast kerkdiensten is er ook aandacht voor de (nieuwe) media, websites en
het gebruik van beamers in onze kerken. Kortom, duidelijk oog hebben in ‘bewegwijzerende
zin’ als deputaatschap voor díe mediazaken, die ook een plaatselijke kerk aangaan.

2 Verslag van de werkzaamheden
In dit verslagjaar buitelden de veelal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mediazaken
in de politiek en in de omroepwereld over elkaar heen.
De mediapolitieke ontwikkelingen in ons land zijn dynamisch, ongewis en vereisen blijvend
een creatieve, innovatieve en proactieve opstelling. Niet alleen ‘Den Haag’ en ‘Hilversum’ zijn
wat dat aangaat wezenlijke factoren en actoren, maar ook de geavanceerde ontwikkeling van
de wereld van data- en informatietechnologie, kortom de toepassing van de Nieuwe Media,
doen ongekende en ongedachte wegen inslaan.
Vanuit de impact van de doorgevoerde bezuinigingen van het kabinet Rutte I en II, maar ook
de gedachte dat het aanhangen van een (religieuze) levensbeschouwing, ieders persoonlijke
vrijheid mag zijn en dat de overheid daarin volgens het kabinet geen taak heeft om dat met
publieke middelen te promoten, is er reeds in 2011 druk uitgeoefend tot vergaande fusies op
de zogeheten ‘2.42-omroepen’ (levensbeschouwelijke/religieuze omroepen) als de VKZ.
Dit is de stichting ‘Verzorging Kerkelijke Zendtijd’ waarin de twee entiteiten ’IKON’ en
‘Zendtijd voor Kerken’ (ZvK) voor de Nederlandse overheid de Protestants Christelijke zuil
i.c. conform de Mediawet ‘de Protestantse hoofdstroming’ in ons land, vertegenwoordigen en
waarin aldus de gezamenlijke protestantse kerken vertegenwoordigd zijn.
ZvK heeft recht op zendtijd binnen de samenwerking met IKON in de stichting VKZ
(Verzorging Kerkelijke Zendtijd) op grond van de Mediawet die aldus aan de ‘Protestants
Christelijke levensbeschouwing’, zendtijd verleent.
Het deputaatschap mediazaken is dankbaar, dat ‘het geheim van God’ (vgl. 1 Kor. 2:1,2) en
‘het getuigen van de hoop die in ons mag leven’(vgl. 1 Petr.3:15), door deze uitgezonden
radio- en televisiekerkdiensten weer in alle vrijheid in dit land, wekelijks, en zelfs tot over de
grenzen heen, mocht klinken.
Het deputaatschap mediazaken is erkentelijk voor de wijze waarop de Stichting ‘Zendtijd
voor de Kerken’ opnieuw de RTV-uitzendingen, gedurende deze verslagperiode, heeft willen
verzorgen. Het ZvK-personeel, tot voor kort nog werkzaam in het nostalgische kantoorpand
aan de Bergweg 16 in Hilversum, heeft zich onder een veelal zwaar bewolkt en
onheilspellend ‘gesternte’ (nl. een enorm forse bezuinigingstaakstelling: meer dan een
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halvering in budget en in fte’s en verandering van ‘onderdak’ in organisatorisch alsook in
fysiek opzicht), eveneens gedurende deze verslagperiode professioneel, kwalitatief en zeer
toegewijd van hun diverse taken gekweten.
In deze verslagperiode zijn de deputaten mediazaken 5 keer per kalenderjaar bij elkaar
geweest in een opbouwende en open sfeer.
Voor een jaarlijks inzicht in de activiteiten van het deputaatschap mediazaken, zie:
http://www.gkv.nl/styleit/327/ .
Het deputaatschap mediazaken heeft in de periode 2011-2014 op de volgende wijze
uitvoering gegeven aan de opdracht van de synode van Harderwijk (2011):
Besluit 3a:
radio- en televisie-uitzendingen van kerkdiensten te verzorgen, met het oog
op de verkondiging van het evangelie in deze wereld en de binnen de media
aanwezige of toekomstige mogelijkheden optimaal te benutten.
De raad van toezicht van de stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd (VKZ) heeft in
november 2011 besloten de IKON en ZvK (Zendtijd voor Kerken) deel te laten uitmaken van
de fusieomroep NCRV-KRO(/RKK). De leden van de raad waren van mening dat aansluiting
bij deze fusieomroep de beste garantie zou bieden voor de toekomst.
De VKZ heeft door de keuze voor de IKON niet gekozen voor ‘onderdak’ bij de EO. Een keuze
die het GKv-deputaatschap Mediazaken destijds dan ook betreurde vanuit een oogpunt van
met name identiteit/verwantschap (‘principiële liefde’), profiel en cultuur/affiniteit.
De hectische en ingrijpende ontwikkelingen in medialand volgden zich in 2012 in een
ongekend hoog tempo op: na de rigoureuze bezuinigingen van het kabinet Rutte I (€ 200
mln.) kwam het kabinet Rutte II met vervolgens nog een enorme bezuinigingstaakstelling
(€ 100 mln.), met daarbij de abrupte aankondiging van staatssecretaris Dekker (OCW), begin
december 2012, dat hij namens het kabinet de stekker voor subsidieverlening aan de
levensbeschouwelijke/religieuze omroepen zou gaan trekken. Het kabinet effectueert dit
besluit via de Wijziging van de Mediawet 2008 – Modernisering Publieke Omroep waarin de
zogenoemde ‘2.42-omroepen’, waar zowel ZvK als IKON deel van uitmaken.
‘Levensbeschouwing’ is volgens het kabinet een zaak van alle omroepen binnen het
Nederlandse Publieke Omroepbestel (NPO).
Op deze zorgwekkende ontwikkelingen en daadwerkelijke gebeurtenis, heeft het GKvdeputaatschap mediazaken begin december 2012 middels een heldere verklaring in de
media en naar de politiek toe, gereageerd1.
In het licht van dit abrupte en ook stroomversnellende mediapolitieke feit zijn de entiteiten
‘IKON’ en ‘ZvK’ met hun afgevaardigden tegen het einde van 2012 bijeengekomen, om zich te
beraden op de nabije toekomst en zij hebben een principebesluit genomen om IKON/ZvK te
accommoderen bij de Evangelische Omroep met ingang van de zomer van 2013.
Per 8 juli 2013 hebben de overgebleven ZvK-medewerk(st)ers: Gerrit Bril en Annemieke
Oosterlee, alsook het resterende IKON-personeel hun intrek genomen bij hun EO-collega’s in
het EO-gebouw aan de Oude Amersfoortseweg 79 in Hilversum.
VKZ overlegt/stemt af met de EO over de vormgeving van de toekomstige samenwerking; in
de loop van 2013 zal een overdrachtsovereenkomst tot stand worden gebracht waarin wordt
vastgelegd onder welke voorwaarden (SLA’s = ‘Service Level Agreements’) de EO in staat
wordt gesteld de missie van VKZ te continueren in de vorm van een productiehuis. Tot de
voortzetting van de activiteiten in de vorm van een productiehuis, zal de stichting VKZ tot 1

1

http://www.gkv.nl/nieuws/gkv-deputaten-mediazaken-betreuren-einde-omroep-zvk/1332/)

4

januari 2016 (einddatum van deze geldende concessieperiode 2010-2015) als zelfstandige
stichting blijven bestaan.
In de periode 2011-2013 konden wij wederom voldoende voorgangers en gemeenten bereid
vinden hun medewerking te verlenen aan een radio –of televisiekerkdienst
(zie voor info de websites: www.zvk.nl en www.kerkdienst.nl).
Alle predikanten ontvingen een e-mail met de vraag of zij een radio- of televisiedienst willen
verzorgen. Uitnodigingen werden gedaan op basis van gaven (voorgangers) en
mogelijkheden (locatie). We ontmoetten en ontmoeten bij voorgangers en gemeenten veel
enthousiasme wanneer hun medewerking wordt ingeroepen.
ZvK begeleidt voorgangers onder meer door het halfjaarlijks organiseren van een
introductiedag (‘Mennorode’ – Elspeet), een dag die door de meeste voorgangers zeer
positief wordt gewaardeerd. Na afloop van een uitzending wordt door deputaten contact
opgenomen met de voorganger om aan de hand van een vragenlijst het geheel te evalueren,
waaronder ook de begeleiding van de kant van ZvK en vanuit de deputaten. Dit resulteert in
veel positieve reacties, maar ook constructief-kritische kanttekeningen.
Het is wellicht aardig om te weten, dat met een televisiekerkdienst zo’n 60.000 tot 80.000
kijkers kunnen worden bereikt en via een radiokerkdienst zo’n 10.000 tot 45.000
luisteraars; dat zijn aantallen die vergelijkbaar zijn met een goed gevulde ‘Kuip’(Feijenoordstadion) of ‘Arena’ (Ajax-stadion) of een swingend popfestival………….
Via de site www.UitzendingGemist.nl bestaat er op ieder moment van de dag eveneens de
mogelijkheid de betreffende TV-Kerkdiensten terug te zien.
Om op de toekomstige ontwikkelingen in de mediawereld, die veel breder is dan de publieke
omroep, goed voorbereid te zijn is de in de vorige verslagperiode al gestarte samenwerking
met Stichting De LuisterPost|Bralectah (LPB) in Zwolle, verder uitgebouwd.
Het deputaatschap mediazaken wil zich naast inhoudelijke bezinning over route en koers in
het dynamische medialandschap richting onze GKv-kerken, evenzeer inzicht in de praktische
kant van het gebruik van de (nieuwe) media proberen te geven via de opstelling van bondige
zogeheten ‘White Papers’. Voorbeelden hiervan zijn bijv. het bedienen van een camera (opstelling), het gebruik van de beamer, privacy omgangsregels enz.
In 2013 heeft de LPB in opdracht van het deputaatschap een uitvoerige enquête onder alle
GKv gedaan om te inventariseren welke onderwerpen vragen om een ‘White Paper’ en om
inzicht te krijgen aan wat er op het gebied van nieuwe media/multimedia al wordt gedaan
binnen onze kerken. Ook praktische vragen als bijv.: welke bronnen/websites gebruikt u
voor het verzamelen van geschikt beampresentatiemateriaal? De respons op deze enquête
was zeer goed (109 kerken hebben de enquête ingevuld). Inmiddels is mede naar aanleiding
hiervan een geslaagde bijeenkomst d.d. 9 september 2013 in Zwolle georganiseerd voor alle
GKv-gemeenten en beam- en multimediateams van de GKv’s.
In het kalenderjaar 2013 wordt er DV aan de opstelling van nog meer 'White Papers'
gewerkt, bijv. aan het vraagstuk van de nazorg op uitzendingen en aan RTV-diensten met een
duidelijk missionair karakter en inhoud, de liturgie – vieringen op TV en Internet en aan de
te bieden mogelijkheid van ‘criticasters kijken mee’(panel van deskundigen). Daarnaast is
besloten meer advieswerk, zowel actief als passief op dit gebied door de LPB te laten doen
richting de plaatselijke kerken. Uit de eerder genoemde enquête bleek dat veel behoefte is
aan voorlichting/advies in deze snelle wereld van veranderende technieken. Ook aan
uitwisseling van ideeën is behoefte.
Besluit 3b:
zich te bezinnen over de vraag hoe uiteenlopende doelgroepen (met name enerzijds
traditionele kerkgangers die niet meer mobiel zijn en anderzijds mensen die zich ver van
kerk en geloof verwijderd hebben) bereikt kunnen worden.
Het deputaatschap mediazaken organiseerde - in samenwerking met de Theologische
Universiteit Kampen en met predikanten uit de GKv, CGK en NGK, die in 2011, 2012 en in
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2013 in een RTV-dienst waren voorgegaan dan wel zouden voorgaan - een studiedag op 1
november 2012 in Nijkerk, waar de vraag centraal stond: ‘Hoe kan en mag het Woord in deze
tijd2 gebracht worden via radio- en televisiekerkdiensten?.
De studiedag: ‘Het Woord gebracht in de(ze) tijd?!’, is een vervolg op een bijeenkomst die in
januari 2007 door dit deputaatschap werd georganiseerd. In november 2012 is zowel de
verbreding als de verdieping gezocht. Deze geslaagde Meeting die zo’n 40 deelnemers kende
werd geopend door de voorzitter, Michiel Niemeijer.
Dr. Stefan Paas, Universitair docent missiologie aan de TU Kampen en bijzonder hoogleraar
kerkplanting en –vernieuwing aan de VU, heeft in zijn bijdrage een duiding gegeven van de
tijdgeest in relatie tot een eigentijdse Woordverkondiging. Dr. Wim Dekker, predikant voor
missionaire toerusting bij de IZB, ging in zijn bijdrage in op de Evangelieverkondiging als
enerzijds bemoedigende uitnodiging en anderzijds als appellerende oproep tot bekering.
Mw. drs. Alice Hilbers, communicatie-adviseuse, sprak over het Woord en het woord – de
woorden: ‘communicatie’ d.i. bereik, de betekenis van woord-/taalgebruik in een beeld- en
kijkcultuur en eigentijdse elementen integreren in het Verhaal van de levende Christus.
Gerrit Bril, senior producent van ZvK, verzorgde een ‘sprekende’ gevisualiseerde compilatie
van kerkdienstfragmenten (illustratieve voorbeelden van de progressie in vormgeving t.a.v.
beeldmateriaal van TV-diensten). Onder de deskundige leiding van dagvoorzitter ds. Gerrit
Gunnink, predikant van de GKv te Amersfoort-West en oud-voorzitter van het deputaatschap
mediazaken, werd de geboden, boeiende stof vervolgens in discussie gegeven. Dat men
hierover nog lang niet uitgedacht en uitgesproken is, bleek wel uit de interventies vanuit het
aanwezige publiek. Bijzonder maar geheel in lijn met wat dit deputaatschap en de Generale
Synode van Harderwijk voorstaan, is het feit van méér samen gaan ondernemen met de CGK
en NGK: zij zijn/werden aldus gericht uitgenodigd voor deze mooie, inhoudelijke Meeting.
Deze studiebijeenkomst is georganiseerd in de context van toenemende secularisatie en een
cultuur waarin het beeld dominant is en waarin bijv. de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) via ‘24/7 geloven’ reeds een zgn. ‘Internetkerk’ heeft ingericht (zie:
www.mijnkerk.nl), om ook op deze manier binnen de reformatorische kerken de
bewustwording en gedachtewisseling over dit thema te bevorderen. Hoe kan in
‘zendingsland’ Nederland, het Evangelie blijvend getrouw en helder eigentijds worden
gebracht?
Dit soort initiatieven hebben ons eens en te meer genoodzaakt en gestimuleerd om de
bezinning en bewustwording rond het vraagstuk van ‘het Woord gebracht in de(ze) tijd’?!’
voort te blijven zetten tezamen met andere schriftgetrouwe kerken. De intrigerende
uitdaging en spanning hóe het Reddende Nieuws als zowel ruimhartige uitnodiging (genade
en vergeving) als indringend appel (bekering en genezing) via de media gebracht mag
worden, zal ons scherp en creatief blijven houden op de ‘klokhuisfunctie’ van de stem van het
Evangelie. (vgl. Joh. 3:16; Titus 2:11). In een verweesde en verkruimelde samenleving is het
een geweldig voorrecht om te mogen wijzen op de weg tot Jezus Christus, de ‘geneesheer’
van het leven! (vgl. Matt. 11:28,29; Jes. 40:28-31)
Besluit 3c:
er op toe te zien dat de autonomie van de kerken over de uitzendingen in “kerkelijke
zendtijd” zoveel als mogelijk wordt veilig gesteld en gehandhaafd.
Het deputaatschap mediazaken heeft in 2011 geadviseerd om een keuze te maken voor de
EO maar toen er niettemin gekozen werd voor de fusieomroep NCRV-KRO(/RKK)
probeerden we de uitgangspunten van de ZvK te borgen en uit te dragen binnen deze nieuwe
fusieomroep.
Halverwege december 2012 zijn alle bij de stichting VKZ (entiteiten ‘ZvK’ en ‘IKON’)
aangesloten kerken in Hilversum bij elkaar gekomen en hebben zij ingestemd met het
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voorliggende principebesluit om in de nú ontstane omroepsituatie, bij de EO ‘omroeponderdak’ te willen (gaan) vinden. Dit betekent, dat ZvK/IKON tot in ieder geval tot de nu
geldende concessieperiode, en dat is tot en met 2015, binnen de omroepgelederen van de EO
een plek zal ontvangen en dat er met overtuiging en met verve voor het prachtige product
‘RTV-kerkdiensten’ als ‘unique selling product’ zal worden gegaan, uiteraard ook ten
behoeve van onze GKv-kerken3.
In dit verband zij gerefereerd aan de mediapolitieke duiding van de oud-bewindsman van
OCW, Ronald Plasterk, die destijds de religieus-sociale betekenis van de uitzending van
kerkdiensten als ‘unique selling product’ van de religieuze omroepen (2.42-omroepen)
nadrukkelijk aangaf (debat voorjaar 2009 – Concessieverleningswet).
Besluit 3d:
contacten met andere deputaten en commissieleden van kerkverbanden die in ZvK
samenwerken te onderhouden en, waar mogelijk, visie en beleid te ontwikkelen voor de
mogelijkheden die de overheid (nog) biedt op het gebied van Radio, Televisie en Nieuwe
Media, maar ook voor de mogelijkheden die, door technische ontwikkeling, steeds meer
binnen het bereik van de kerken komen te liggen, ook zonder overheidsgelden.
De GKv werken voor het realiseren van de radio -en televisie-uitzendingen samen in de
Stichting ‘Zendtijd voor de kerken’ (ZvK) met de Nederlands Gereformeerde Kerken, de
Christelijke Gereformeerde Kerken, de Unie van Baptistengemeenten, de Stichting Zendtijd
Evangelische Gemeenten en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN).
Onder ‘3b.’ is reeds melding gemaakt van een gezamenlijke activiteit met CGK- en NGKpredikanten en binnen ZvK-verband wordt gezamenlijk met de afgevaardigden van de
betreffende andere aangesloten kerkgenootschappen, geopereerd binnen de Media Advies
Commissie (MAC) van de ZvK. De MAC buigt zich o.a. mede over de inhoud (formule en
format) van de uit te zenden ZvK-programma’s.
Naar aanleiding van de actualiteit en de reacties van het deputaatschap richting de politiek
en overheid ontstond een e-mail wisseling met het deputaatschap RKO (relatie kerk en
overheid). Het ging i.c. gaat in het kort om de vraag of een deputaatschap uit eigener
beweging een reactie kan/mag (gaan) geven op een uiterst urgente
situatie/gebeurtenis/zaak/ontwikkeling richting de Nederlandse overheid en/of de politiek,
zónder dat daarin gewacht moet (gaan) worden op de reactie van het deputaatschap relatie
kerk en overheid. Wij, als deputaatschap mediazaken, erkennen uiteraard dat via dit RKOdeputaatschap, de coördinerende lijnen lopen van/bij een dergelijk contact. Het gaat ons als
deputaatschap om in snelheid en met kennis van zaken te kunnen reageren, handelen,
kortom als deputaatschap snel een signaal/statement te kunnen afgeven wanneer dat
expliciet zó ook aan de orde is. In 2012 moest één keer direct worden gereageerd. De andere
keer, de brief die op initiatief van de PKN - dr. Arjan Plaisier namens alle kerken binnen de
ZvK is verzonden gericht aan staatssecretaris Dekker van OCW, was er tijd om vooraf ons
medeondertekenen af te stemmen met Deputaten RKO.

3 Nieuwe opdracht
De deputaten mediazaken hebben zich gebogen over de wenselijkheid van het al of niet
formuleren van een nieuwe opdracht, die hetzij structureel, dan wel incidenteel
aanpassingen zou moeten bevatten.
Het deputaatschap mediazaken heeft evenwel gemeend – gezien de min of meer actuele
ongewisheid ten aanzien van tal van relevante ontwikkelingen m.b.t. ons publieke
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omroepbestel – een nieuwe opdracht aan de aanstaande synode te formuleren in de vorm
van drie speerpunten, met de kanttekening dat zij op dít moment helaas niet geheel de
implicaties van een en ander kunnen overzien, laat staan op hun exacte merites zouden
kunnen beoordelen.
Als GKv moeten wij ons blijvend terdege beseffen, dat wij veelal leven en opereren in een
medialandschap dat op wellicht niet al te lange termijn opnieuw aan al dan niet grote
veranderingen kan, dan wel zal worden blootgesteld. De voortdurende politieke instabiliteit
in Den Haag heeft daar alles mee te maken.
Het deputaatschap mediazaken wil in de nieuwe opdracht aan de GS te Ede als volgt in de
vorm van onderstaande drie speerpunten formuleren:
1. Van waarde: De ontwikkelingen in omroepland nauwlettend volgen en proberen zo
lang mogelijk het ZvK-geluid en daarmee het GKv-geluid, binnen het Nederlandse Publieke
Omroepbestel (NPO) te houden.
Het is van een niet te onderschatten waarde, dat het deputaatschap mediazaken via
uiteraard een onafhankelijke programmatische waarborging van het ‘unique selling product’
dat ‘het uitzenden van RTV-kerkdiensten’ zijn, in het Nederland van 2013/2014, het Woord
voor kerk en wereld nog wekelijks in menige huiskamer of op andersoortige plek mogen
brengen.
In een land van grotendeels minderheden is in het licht van religieuze, staatkundige, sociale
en culturele pluriformiteit en pluraliteit (bijv. sociale cohesie en burgerschap: verbinding
door verbanden!) en de maatschappelijke verankering hiervan (zie: de Mediawet!), het van
grote waarde, dat ‘men’ kennis kan blijven nemen van de waarden van(uit) de Blijde
Boodschap, doorgegeven via de waarde van een solide en divers publiek bestel, dat wij van
daaruit dan ook weten te waarderen.
Aandachtspunt daarbij is o.a.:
COLLECTIONERING/ ARCHIVERING van opgenomen RTV-kerkdiensten van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in het kader van de uitzendingen van de Zendtijd voor
Kerken (ZvK): Het verdient aanbeveling om in deze opslag- en bewaarfunctie van GKv-RTVkerkdiensten te voorzien: het geeft geïnteresseerde burgers en instellingen een rijke en
benaderbare schat aan informatie en impressies van religieus- en cultureel audiovisueel
erfgoed en wordt op deze wijze voor een kennisnemend ‘nageslacht’ aldus raadpleegbaar
gemaakt en concreet en duurzaam bewaard4. In dat verband kan gedacht worden aan het
Archief- en Documentatie Centrum (ADC) van de Theologische Universiteit te Kampen (TUK)
of aan het Historisch Documentatie Centrum voor het Protestantisme 1800-heden van de
Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam.
2. Voorwaarden: Het deputaatschap mediazaken zal (zoveel als mogelijk) samen met de
CGK, NGK en vGKN alternatieven onderzoeken om zelfstandig iets te doen als na 2015 (einde
van de nu geldende concessieperiode 2010-2015), het niet langer meer via de Publieke
Omroep zal gaan (je kunt bijv. denken aan een eigen webkanaal óf via de Groot Nieuws-radio
of tv-zendtijd kopen bij ‘Family 7’ (KPN, Ziggo en UPC bieden deze zender aan in hun
pakket).
Het zal in dit scenario van essentieel belang zijn, dat er ‘strategische allianties tot wederzijds
profijt’ worden aangegaan, dat er al meer ingezet wordt op ‘crossmedialiteit’ en dat er vanuit
de kerkelijke achterban evident support gegenereerd wordt in materieel/financieel via bijv.
‘fund-raising’, technisch, organisatorisch en professioneel (vakkundig) opzicht. Bij de LPB is

Voorgesteld wordt om ing. G.A. Breteler als coördinator namens de GKv hiermee op te dragen in
afstemming met de betreffende andere binnen ‘ZvK’-opererende kerkgenootschappen, met name t.a.v.
het beeld- en luistermateriaal van de RTV-kerkdiensten vanuit de CGK en NGK.
4

8

op dit terrein al enige kennis en ervaring (zie: o.a. www.opkijken.nl). We zullen bij de
verdere ontwikkelingen daarvan dan ook dankbaar gebruik blijven gaan maken.
3. Waar(de) maken: Het deputaatschap mediazaken zal zich bezinnen op de houding en
de rol (impact en gebruik) van de ‘Nieuwe Media’ in de kerken en de opstelling die de GKv
daarin zowel centraal – landelijk, als decentraal – plaatselijk, als GKv-gemeenten innemen (in
vervolg op de onder ‘Besluit 3a ’ vermelde Multimedia-enquête (pag. 5 3e alinea) en de
betreffende bijeenkomst van 9 sept. 2013 en in samenwerking met deputaten
administratieve ondersteuning).
Deze bezinning kan worden afgestemd met wat er hierover ‘leeft’ bij resp. de NGK, de CGK en
de vGKN.
In een maatschappelijke context die mede gedomineerd wordt door ‘Nieuwe-Mediagebruik’
en gevoed wordt door nieuwsaanbod en nieuwsgierigheid en ‘on demand’-setting: ik kijk
en/of hoor op tijd(stip) en plaats wanneer ík dat wil!, is het een uitdaging om via bijv. ‘White
Papers’ elkaar als kerkleden te begeleiden, te ondersteunen, te faciliteren en daarin zouden
wij op het terrein van communicatie (NB: ook in deputaatschappen verband, bijv.in relatie
tot DAO, OOG, RKO) nog meer, beter en gerichter elkaar tot een hand en een voet kunnen
zijn! Natuurlijke partner hierbij is, net als bij het voorgaande speerpunt, de LPB.

4 Budget
Deputaten MZ hebben geprobeerd zo kritisch mogelijk te begroten. Het totaalbedrag van de
meerjarenbegroting MZ 2015-2017 ligt € 3750,-- hoger dan het totaalbedrag van de
meerjarenbegroting 2012 – 2014. Deze verhoging is noodzakelijk geworden door de
ontwikkelingen in omroepland. Waar we in het verleden veel kosten konden wegboeken in
Hilversum zullen we het nu op eigen kosten moeten doen.
In overleg met deputaten F&B hebben we nu een budget aanvraag gedaan van € 2.250,-- per
jaar. (zie Bijlage 4: begroting 2015 – 2017).
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Bijlagen
1 Opdracht GS Harderwijk 2011
De Generale Synode Harderwijk 2011 heeft op verzoek van het deputaatschap besloten de
naam te veranderen van ‘deputaten radio en televisie’ in ‘deputaten mediazaken’. Dit
vanwege de technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken op meer manieren dan
enkel radio en televisie via de media het evangelie te verkondigen in deze wereld. Verder is
de volgende opdracht aan het deputaten mediazaken vastgesteld op de Generale Synode
2011 in Harderwijk:
Besluit 3:
deputaten op te dragen:
a.
radio- en televisie-uitzendingen van kerkdiensten te verzorgen, met het oog op de
verkondiging van het evangelie in deze wereld en de binnen de media aanwezige of
toekomstige mogelijkheden optimaal te benutten;
b.
zich te bezinnen over de vraag hoe uiteenlopende doelgroepen (met name enerzijds
traditionele kerkgangers die niet meer mobiel zijn en anderzijds mensen die zich ver
van kerk en geloof verwijderd hebben) bereikt kunnen worden;
c.
er op toe te zien dat de autonomie van de kerken over de uitzendingen in “kerkelijke
zendtijd” zoveel als mogelijk wordt veilig gesteld en gehandhaafd;
d.
contacten met andere deputaten en commissieleden van kerkverbanden die in de ZvK
(“Zendtijd voor Kerken”) samenwerken te onderhouden en, waar mogelijk, visie en
beleid te ontwikkelen voor de mogelijkheden die de overheid (nog) biedt op het
gebied van Radio, Televisie en Nieuwe Media, maar ook voor de mogelijkheden die,
door technische ontwikkeling, steeds meer binnen het bereik van de kerken komen te
liggen, ook zonder overheidsgelden.

2 Voorstel nieuwe opdracht
Zie voor de uitleg over deze vorm hoofdstuk 3, pag. 7.
3 speerpunten:
1. Van waarde:
het deputaatschap mediazaken zal de ontwikkelingen in omroepland (waaronder ook
regionale en lokale omroepen) nauwlettend volgen en proberen zo lang mogelijk het GKvgeluid, binnen het Nederlandse Publieke Omroepbestel (NPO) te houden.
2. Voorwaarden:
het deputaatschap mediazaken zal (zoveel als mogelijk) samen met de CGK, NGK en vGKN
alternatieven onderzoeken om zelfstandig iets te doen als na 2015 (einde van de nu
geldende concessieperiode 2010-2015), de uitzendingen niet langer meer via de Publieke
Omroep zullen gaan.
3. Waar(de) maken:
het deputaatschap mediazaken zal zich bezinnen op de houding en de rol (impact en
gebruik) van de ‘Nieuwe Media’ in de kerken en de opstelling die de GKv daarin zowel
centraal – landelijk, als decentraal – plaatselijk, als GKv-gemeenten wensen in te nemen.
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3 Samenstelling deputaatschap en rooster van aftreden
De samenstelling is tijdens deze verslagperiode als volgt geweest:
E. Douma-Bezemer, Den Haag
(secretaris)
W.J.A. Driesens, Zwolle
(coördinator uitzendingen GKv-RTV-diensten)
B. Jonker, Dalfsen
(penningmeester)
M.A. Niemeijer, Den Haag
(voorzitter, lid ZvK/MAC = Media Advies Commissie)
D. Scheepstra, Oudorp NH
(lid met als aandachtspunt ZvK/MAC en ‘Nieuwe Media’)

2020

2017
2014
2014

2020

Bernhard Jonker en Els Douma treden af. Bernhard Jonker is reglementair aftredend en Els
Douma heeft te kennen gegeven geen nieuwe periode beschikbaar te zijn. Het deputaatschap
mediazaken is dankbaar voor de professionele en enthousiaste inzet van Els Douma en
Bernhard Jonker.
Michiel Niemeijer is ook reglementair aftredend. Gelet op de continuïteit zal worden
voorgesteld om hem voor een nieuwe periode te benoemen. In een los voorstel wordt dit
verder toegelicht en wordt een voorstel gedaan voor twee nieuwe benoemingen.

4 Overzicht gehouden tv-kerkdiensten
Datum

Plaats

Predikant

27 maart 2011
17 april 2011
22 mei 2011
21 augustus 2011

Zwolle-Zuid
Rotterdam-Oost
Assen-Kloosterveen
Amersfoort-West
Herhaling uitz. 16 nov 2008
Kampen - Herhaling uitzending september
1983 met Prof. J. van Bruggen in het kader
van 60 jaar televisie
Hilversum
Leek of Groningen Zuid
Spakenburg - Zuid
Herhaling
Herhaling
Leeuwarden
Hoek
Hasselt
Enschede- Zuid
Herhaling
Herhaling
Emmeloord
Emmeloord

Ds. H.J. Messelink
Ds. M.A. v. Leeuwen
Ds. S. de Jong
Ds. G. Gunnink

2 oktober 2011

13 november 2011
29 januari 2012
25 maart 2012
22 juli 2012
2 september 2012
7 oktober 2012
11 november 2012
3 maart 2013
2 juni 2012
7 juli 2013
1 september 2013
24 november 2013
22 december 2013

Prof. J. van Bruggen

Ds. K. de Vries
Ds. A. Driest
Ds. K. Mewe

Ds. P. Colijn
Ds .J. Harmannij
Ds. R. Meijer
Ds. A. Rienks

Ds. P. Voorberg
Ds. A. Haak

11

12

5 Overzicht gehouden radiokerkdiensten
Datum

Plaats

Predikant

23 januari 2011
13 februari 2011
13 maart 2011
10 april 2011
8 mei 2011
3 juli 2011
14 augustus 2011
4 september 2011
6 november 2011
20 november 2011
4 december 2011
25 december 2011
1 januari 2012
12 februari 2012
11 maart 2012
8 april 2012
22 april 2012
13 mei 2012
1 juli 2012
12 augustus 2012
2 september 2012
4 november 2012
25 november 2012
23 december 2012
6 januari 2013
17 februari 2013
17 maart 2013
31 maart 2013
19 mei 2013
16 juni 2013
7 juli 2013
18 augustus 2013
8 september 2013
10 november 2013
8 december 2013
29 december 2013

Assen-Marsdijk
Noardburgum
Hattem-Noord
Heemse-Marslanden
Bunschoten
IJmuiden
Zeewolde
Delfzijl
Zwolle-West
Hengelo
Doesburg
Leidsche Rijn
Waddinxveen
Terneuzen
Rotterdam - Zuid
Tilburg
Urk
Nunspeet
Rotterdam-Delfshaven
Dordrecht
Den Haag
Gouda
Assen - Peelo
Lelystad
Amsterdam-Z.W.
Soest - Baarn
Nijkerk-Oost
Bunschoten - West
Assen - Peelo
Alphen a/d Rijn
Assen - West
Ommen -West
Heemse-Marslanden
Amersfoort-Emiclaer
Amersfoort-De Horsten
Middelburg

Ds. J.E. Kramer
Ds. M.E. Buitenhuis
Ds. J. Haveman
Ds. J. Werkman
Ds. R. Kelder
Ds. B. van Veen
Ds. R.P. Heij
Ds. A.J. Balk
Ds. J. Janssen
Ds. E.J. van den Bos
Ds. C. van de Beek
Ds. L.H.Th. Kooij
Ds. E.B. Buitendijk
Ds. D. Krol
Ds. B. v. Zuijlekom
Ds. E. Venema
Ds. A. van Houdt
Ds. B. Beute
Ds. M. Haak
Ds. A.J. v. Zuijlekom
Ds. A. Francke
Ds. A. Koster
Ds. E. Leeftink
Ds. R.J. Vreugdenhil
Ds. W. v. d. Schee
Ds. R. ter Beek
Ds. J.H. Smit
Ds. K. Drost
Ds. E. Leeftink
Ds. K. van den Geest
Ds. G. Sander
Ds. H. de Hullu
Ds. J. Werkman
Ds. J. Beekhuis
Ds. B. Luiten
Ds. J. Sytsma

6 Overzicht luisterdichtheid radio-kerkdiensten
Periode
2011 jan – feb
2011 mar – apr
2011 mei – juni
2011 juli – aug
2011 sep – okt
2011 nov – dec
2012 jan – feb
2012 maart – apr
2012 mei – juni
2012 juli – aug
2012 sep – okt
2012 nov – dec
2013 jan – feb
2013 maart – apr

Marktaandeel
2,7
2,8
3,1
1,8
2,5
2,5
1,7
1,2
2,1
1,4
1,8
0,9
1,1
0,8

Aantal luisteraars
45.000
43.000
46.000
26.000
39.000
45.000
28.000
20.000
31.000
17.000
26.000
16.000
17.000
13.000

7 Overzicht kijkdichtheid tv-kerkdiensten
In de overzichten hieronder is de kijkdichtheid te zien van de gehouden tv-diensten. Door
het verplaatsen van het tijdstip van de uitzending is de kijkdichtheid afgenomen.
De kijkcijfers variëren enigszins tussen de gehouden uitzendingen. Het is van belang te
benoemen dat het bekijken van de diensten via de televisie niet de enige mogelijkheid is om
de diensten te bekijken. Steeds vaker kijken mensen de diensten per internet, de cijfers in de
overzichten hieronder geven dus enkel de kijkdichtheid via de televisie weer; het zien van de
uitzendingen via internet is niet meegenomen.
Tegenwoordig zijn kijkcijfers steeds minder relevant: dit komt o.m. door ‘uitgesteld’ tvkijken via www.UitzendingGemist.nl ; je ziet dat het aantal ‘views’ op Uitzending Gemist vaak
meer het dubbele zijn bij een uitzending met een laag kijkcijfer en lager zijn bij een
uitzending met een hoog kijkcijfer.
Daarnaast zijn de fluctuaties in kijkdichtheid te verklaren door factoren als de uitzenddatum,
het seizoen, weersomstandigheden, grote evenementen op andere zenders, nieuwe
‘scorende’ programma’s, het doorkijkeffect (‘blijven hangen’).
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8 Voortgangsverslagen
De voortgangsverslagen over 2011 en 2012 kunt u nalezen op:
http://www.gkv.nl/mediazaken/327/

9 Begroting 2015 -2017
Reis- en vergaderkosten
Voorlichtingskosten
Organisatie congres/studiedag
Totaal €

2015
750,-1.000,-500,-2.250,--

2016
750,-1.000,-500,-2.250,--

2017
750,-1.000,-500,-2.250,--

