
 

 

Beste gemeenteleden van De Fontein, 

 

Op 16 mei 2018 is de Nederlandse uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens van 

kracht geworden. Het is de uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een 

Europese verordening die op 27 mei 2016 is ingegaan en bekend onder de naam privacywet. Deze 

wet verplicht bedrijven en organisaties zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens van mensen 

en biedt “bescherming” bij ongevraagd gebruik en publicatie van deze gegevens. 

De Protestantse Kerk Nederland beschikt over een ledenbestand, met van ieder lid naam, adres, 

geboortedatum, burgerlijke staat, doop- en belijdenisgegevens. Als wijkgemeente heeft De Fontein 

ook een ledenadministratie met daarin de genoemde informatie van haar leden. Een deel van deze 

informatie wordt gebruikt voor het pastoraat en het diakonaat, maar wordt daarbuiten niet met 

derden gedeeld. Wij zijn gewend om behoedzaam en met respect met deze gegevens om te gaan.  

Enkele leden van de kerkenraad hebben zich bezig gehouden met wat de AVG betekent voor het 

reilen en zeilen in onze wijkgemeente. Zijn er consequenties voor ons als we doen wat we doen? 

Mogen we nog een adres of telefoonnummer aan iemand doorgeven? Hoe kunnen we als kerk 

functioneren en van elkaars situatie op de hoogte zijn zonder dat we iemands privacy schenden? 

Voor de kerkenraad was het een zoektocht hoe hier genuanceerd mee om te gaan. Er is het volgende 

besloten: 

  

 Op de website van De Fontein worden geen telefoonnummers of e-mailadressen 

gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. 

 De kerkdiensten worden ook uitgezonden via kerktelefoon en kerkomroep.nl. Bij de 

mededelingen over de bloemengroet worden de namen en adressen genoemd. 

 Bij de berichten van De Fontein in Kerk in Stad worden namen en adressen van 

gemeenteleden vermeld, tenzij men daar bezwaar tegen heeft, 

 In de zondagsbrief worden namen èn adressen genoemd, zodat gemeenteleden de 

mogelijkheid hebben iets van zich te kunnen laten horen. 

 De zondagsbrief wordt ook op de website van De Fontein geplaatst. In deze aangepaste 

versie  worden alleen de namen van personen vermeld en de wijk waarin ze wonen,   

 Van sommige activiteiten worden foto’s op de website of in Kerk in Stad geplaatst. Dit valt 

onder de uitzondering in de AVG voor journalistieke doeleinden en kan zonder meer plaats 

vinden. Alleen als er sprake is van heel persoonlijke gebeurtenissen is hier toestemming van 

de betrokkenen voor nodig. 

 

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met Jaap Medema (tel 

050-5713278) jaapmedema43@gmail.com of Hilbert Annen (tel.050-5719703) h.annen@telfort.nl 
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