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Niekerk, januari 2019 
 
Betreft: Privacy-beleid Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Iedere 
organisatie binnen de Europese Unie moet voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Dit heeft ook 
gevolgen voor onze kerkelijke gemeente. Het is goed en belangrijk om zorgvuldig om te gaan met 
persoonsgegevens van leden en bezoekers van onze kerkelijke gemeente. Tijdens de 
gemeentevergadering op zondag 25 november 2018 heeft de kerkenraad de aanwezigen geïnformeerd 
over het privacy-beleid van de Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil (PG NOFE). 
Afgesproken is toen om iedereen per brief te informeren over het privacy-beleid en daartoe ontvangt u 
deze brief. 
 
De kerkenraad heeft geïnventariseerd waar en welke persoonsgegevens worden verzameld. Deze 
informatie is verwerkt in een zogenoemd verwerkingsregister. Daarnaast is er een privacy-statement, de 
zogenoemde privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is te vinden op de website (www.pg-
nofe.nl), in de gebouwen van onze gemeente en opvraagbaar bij de scriba. De scriba is door de 
kerkenraad aangewezen als ‘coördinator gegevensbescherming’. In de verklaring zijn ook het recht op 
inzage en het recht op verwijdering opgenomen. Binnen PG NOFE is het delen met elkaar en het omzien 
naar elkaar een belangrijke pijler in onze kerkelijke gemeenschap. Kerken mogen nog steeds de 
gemeenschap vormen die naar elkaar omziet en met elkaar meeleeft (‘gerechtvaardigde activiteiten’). De 
privacy moet hierbij wel in acht genomen worden. In PG NOFE doen we dit door voorafgaand aan het 
noemen/vermelden van persoonlijke zaken van gemeenteleden (in bijv. Kerksein, tijdens erediensten, 
gebeden etc.) dit af te stemmen met de betrokkene(n). 
 
De beveiliging van onze digitale en papieren documenten is besproken en er zijn afspraken gemaakt. PG 
NOFE maakt voor de ledenadministratie gebruik van LRP (Landelijk Registratiesysteem Protestantse 
Kerk) waarbij de privacy goed is gewaarborgd. Jaarlijks in juni zal de kerkenraad het privacy-beleid 
evalueren. Bij het in het ambt treden van nieuwe ambtsdragers en/of andere vrijwilligers zal het privacy-
statement worden overlegd. We realiseren ons dat de privacy van onze leden van groot belang is; juist 
ook in de kerk waar mensen soms op hun kwetsbaarst zijn. Het is belangrijk dat eenieder die binnen de 
kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving en afspraken 
houdt.  
 
Wilt u de instemmingsverklaring op de achterzijde van deze brief invullen en deze ingevuld en 
ondertekend retourneren in de envelop van Actie Kerkbalans? 
 
NB: Het is de bedoeling dat elke volwassene (persoon van 18 jaar en ouder) de instemmingsverklaring 
ingevuld retourneert. Op één formulier kunnen meerdere personen (onder elkaar) de verklaring invullen 
en ondertekenen. Daarnaast dient voor alle kinderen tot 18 jaar een instemmingsverklaring ingevuld te 
worden door één van de ouders/verzorgers (bij meerdere minderjarigen op 1 adres volstaat 1 verklaring).  
 
We hopen dat u allen de instemmingsverklaring invult en we als PG NOFE de privacy binnen onze 
kerkelijke gemeente kunnen waarborgen. Zonder het bijhouden en gebruiken van persoonlijke gegevens 
kunnen we als gemeente niet functioneren, maar daarbij willen we wel AVG-proof te werk gaan. 
 
Mocht u vragen/opmerkingen hebben over het privacy-beleid dan kunt u zich wenden tot ondergetekende. 
 
Een hartelijke groet, 
namens de kerkenraad 
 
Christel Renkema-Blok (coördinator gegevensbescherming) 
scribapgnofe@gmail.com / 0594-857393 

http://www.pg-nofe.nl/
http://www.pg-nofe.nl/
mailto:scribapgnofe@gmail.com
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Hoofdpunten privacy-beleid PG NOFE: 

 Coördinator gegevensbescherming: Christel Renkema-Blok, De Ommegang 35, 9822AZ, 
Niekerk, 0594-857393, scribapgnofe@gmail.com; 

 De kerkenraad evalueert het privacy-beleid (incl. het privacy-statement) jaarlijks in juni; 

 Alle vrijwilligers/ambtsdragers/functionarissen van de gemeente krijgen een bericht over het 
privacy-beleid van de gemeente (incl. toezending privacy-statement) bij intreding in de 
positie/functie/het ambt; 

 Gemeenteleden en bezoekers worden op de hoogte gehouden over het privacy-beleid door 
publicatie op de website (www.pg-nofe.nl) en de kerkapp of deze op te vragen bij de coördinator. 
 

Ondergetekende (persoon van 18 jaar of ouder), 
 
Naam: _____________________________________________________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________________________________________ 
heeft kennisgenomen van de informatie over het privacy-beleid van PG NOFE 
en stemt wel / niet* in met de privacyverklaring zoals deze is opgesteld door de kerkenraad. 
 
Datum: _________________ Handtekening:  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ondergetekende (persoon van 18 jaar of ouder), 
 
Naam: _____________________________________________________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________________________________________ 
heeft kennisgenomen van de informatie over het privacy-beleid van PG NOFE 
en stemt wel / niet* in met de privacyverklaring zoals deze is opgesteld door de kerkenraad. 
 
Datum: _________________ Handtekening:  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ondergetekende (persoon van 18 jaar of ouder, welke tekent voor minderjarig(en)), 
 
Naam: _____________________________________________________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________________________________________ 
heeft kennisgenomen van de informatie over het privacy-beleid van PG NOFE 
en ik stem namens mijn minderjarige kind(eren) _____________________________________________ 
____________________________________________________________________(na(a)m(en) invullen)  
wel / niet* in met de privacyverklaring zoals deze is opgesteld door de kerkenraad. 
 
Datum: _________________ Handtekening:  
 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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