
Privacy statement geloofsgemeenschap “Luctor et Emergo” 

De geloofsgemeenschap “Luctor et Emergo” hecht veel waarde aan het beschermen van uw 

privacy. Daarom leggen wij u in dit privacy statement uit welke persoonsgegevens wij van u 

verwerken en waarom wij dat doen. Uitgangspunt bij dit privacy statement zij de privacy bepalingen 

zoals die momenteel zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij 

raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen. 

De geloofsgemeenschap Luctor et Emergo” (hierna te noemen Luctor et Emergo) is een 

geloofsgemeenschap gevestigd aan de Mheneweg Noord 1 te Oldebroek. Wij houden uiteenlopende 

samenkomsten, Bijbelstudies en bidstonden in Oldebroek en in Elburg. Luctor et Emergo is van 

oudsher een geloofsgemeenschap waarbij tijdens de samenkomsten naast de voorganger ook leden 

en bezoekers een getuigenis of gebed kunnen uitspreken. Deze samenkomsten hebben een 

openbaar karakter en voor belangstellenden ook rechtstreeks te beluisteren via internet en 

kerkradio. Deze betreffende geluidsopnames zijn op een later moment ook via de website 

(nogmaals) te beluisteren. 

In het licht van de missie en kernactiviteiten van de geloofsgemeenschap worden in bepaalde 

omstandigheden ook sommige persoonlijke gegevens van leden en bezoekers gebruikt en waar 

noodzakelijk uitgewisseld/ gecommuniceerd. In dit privacy statement is uitgewerkt hoe de 

geloofsgemeenschap de privacy van de betrokken maximaal wil waarborgen. Daarbij is 

overeenkomstig de AVG een onderscheid gemaakt tussen algemene persoonsgegevens (zie 

paragraaf 1) en bijzondere persoonsgegevens (zie paragraaf 2). Daarnaast is in paragraaf 3 

uitgewerkt op welke wijze de privacy wordt gewaarborgd bij een ‘open’ livestreaming van 

gemeentesamenkomsten (kerkdiensten). 

Tot slot is het goed om te vermelden dat in deze (eerste) versie van het privacy statement de 

aandacht vooral is gericht op een aantal speerpunten die we als Luctor et Emergo in deze (start-

)fase van de AVG belangrijk, haalbaar en handhaafbaar achten. We zijn ons bewust dat in de 

toekomst dit document wellicht op een aantal punten aanpassing en uitbreiding zal vragen.  

De gemeenteleden en bezoekers worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de 

gemeente door publicatie van het privacy statement op de website, voorstellen op 

ledenvergaderingen en mededelingen in het maandblad of via mailing. 

Contactgegevens 

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van 

persoonsgegevens zijn: 

Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo 

Mheneweg Noord 1 

8096 BR  Oldebroek 

email: secretariaat@luctoretemergo.com 
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Paragraaf 1: Algemene gegevens: naam en adres  

Van wie zijn algemene persoonsgegevens bekend? 

Het bestuurssecretariaat van Luctor et Emergo verwerkt gegevens van personen die zich als (vaste) 

bezoeker of lid aangemeld hebben en veelal ook willen deelnemen aan één of meer van de 

activiteiten binnen de gemeente. Deze gegevens zijn van noodzakelijk belang voor het organiseren 

en uitvoeren van uiteenlopende Luctor-activiteiten. 

Het betreft de administratie met de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, woonplaats, 

geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer. 

Het gebruikte administratiesysteem voor een gestructureerde en beveiligde opslag van de algemene 

persoonsgegevens, wordt gehost bij Jada Automatisering (Oldebroek). Met dit bedrijf zijn afspraken 

gemaakt over de verwerking en bewaring van de gegevens. 

De gegevens worden direct uit het administratiesysteem gewist wanneer iemand zich schriftelijk bij 

het bestuur afmeldt als lid of (vaste) bezoeker: Mheneweg Noord 1, 8096 BR te Oldebroek of e-

mail: secretariaat@luctoretemergo.com. Ook wijzigingen van de gegevens bij verhuizing 

bijvoorbeeld worden op deze wijze doorgegeven. 

Voor wie zijn de algemene gegevens beschikbaar?  

De bovengenoemde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door alle mensen die een taak en 

verantwoordelijkheid hebben voor een activiteit binnen Luctor et Emergo   Hieronder vallen bijv. het 

kringwerk en bijbelstudiekernen, de diverse taakgroepen en ‘verenigingen’, verjaardag-actie, 

evangelisatie- en zendingswerk en uitgifte van het maandblad.  

Voor het beschikbaar stellen van deze gegevens maakt Luctor et Emergo gebruik van zowel een 

Luctor-website als een Luctor-app (= communicatieplatform Scipio); om ledenlijsten of andere 

privacygevoelige informatie te kunnen bekijken moeten leden en bezoekers inloggen met een eigen 

persoonlijk wachtwoord. Alleen leden en (vaste) bezoekers kunnen na een verzoek bij het 

secretariaat een eigen account krijgen en zodoende inzage hebben in de algemene 

persoonsgegevens van andere leden en bezoekers.  

Het beheer van de website en de app valt onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur.  

Eventueel gebruik van de persoonsgegevens buiten Luctor et Emergo zal het bestuur melden bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast moeten gebruikers van de website en de app hun 

wachtwoord om de 2 jaar vernieuwen. In het Luctor-maandblad zal daar in het jaar met een 

‘oneven‘ getal toe worden opgeroepen. Vanzelfsprekend wordt van alle gebruikers ook verwacht dat 

ze hun computer /tablet/ mobiele telefoon op een zorgvuldige manier gebruiken om misbruik en 

datalekken te voorkomen. In dit kader hebben ook de computers van het bestuurssecretariaat een 

persoonlijke inlogcode en worden de computers niet in het kerkgebouw bewaard. 
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Paragraaf 2: Bijzondere gegevens: welzijn en gezondheid  

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven gebruikt Luctor et Emergo algemene persoonsgegevens 

voor administratie en communicatie binnen de gemeente, maar conform de AVG mag bijvoorbeeld 

een kerkgenootschap ook bijzondere gegevens, zoals de gezondheid van aangesloten mensen 

gebruiken. Dit type van gegevens zijn namelijk van essentieel belang bij het uitvoeren van de 

Bijbelse roeping van gemeente zijn, namelijk pastorale zorg, gebed en aandacht voor elkaar. Onder 

de gezondheid-gegevens worden verstaan berichten  m.b.t. ziekte, geboorte en overlijden, maar 

het kan ook een psychische of geestelijke problematiek betreffen. 

M.b.t. het gebruik van deze zeer persoonlijke gegevens heeft Luctor et Emergo gekozen voor de 

meest zorgvuldige waarborg, namelijk dat informatie m.b.t. gezondheid uitsluitend kan worden 

uitgewisseld mits daarvoor toestemming is gegeven door de betrokken persoon; met name 

als deze gegevens  schriftelijk (bijv. notulen, maandblad) en/of digitaal (bijv. live streaming) 

worden gecommuniceerd wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een schriftelijke toestemming in de 

vorm van bijv. een e-mail of een kaart bij bijvoorbeeld geboorte, huwelijk of overlijden). 

Laatstgenoemde gegevens worden als een apart ‘historisch’ overzicht in het administratiesysteem 

opgeslagen en staan niét op de Luctor-website. Ook na een doop- of opdrachtdienst worden de 

namen van de betrokken personen in dit archief opgenomen. 

Om het bovenstaande uitgangspunt concreet in de praktijk te kunnen borgen zijn de volgende 3 

uitvoeringsmaatregelen van toepassing: 

• Alle personen die binnen Luctor et Emergo een specifieke taak en verantwoordelijkheid 

krijgen in pastoraat, diaconaat, zending, bestuur of onderricht worden bij de aanvang 

gevraagd om via een mailbericht aan de secretaris te verklaren dat ze uitvoering willen 

geven aan alle bepalingen in dit privacy statement; in het Luctor-maandblad zal daarnaast in 

elk jaar met een ‘oneven‘ getal het zorgvuldig gebruik van bijzondere gegevens onder de 

aandacht van leden en bezoekers worden gebracht . 

 

• Ook na toestemming van de betrokken persoon wordt ‘gedetailleerde’ informatie over de 

gezondheid van gemeenteleden in maandblad, notulen/gespreksverslagen, bestuurs-

mededelingen en getuigenis en gebed zo veel mogelijk achterwege gelaten;. 

 

• Het bestuur laat de effectiviteit van bovengenoemde maatregelen één keer per 2 jaar 

evalueren door een privacy-werkgroep, bestaande uit twee deskundigen uit de 

geloofsgemeenschap op het AVG-gebied. Deze werkgroep krijgt van het bestuur ook het 

mandaat om steekproefsgewijs documenten zoals notulen of gespreksverslagen te 

beoordelen. Eventuele aanbevelingen van deze werkgroep worden in overleg met het 

bestuur in een nieuwe versie van het Privacy statement opgenomen. 

Toestemming voor communicatie van gegevens over welzijn en gezondheid kan op elk moment 

worden ingetrokken. Dit kan gemeld worden bij de persoon aan wie de toestemming is gegeven of 

bij het bestuur van Luctor et Emergo via secretariaat@luctoretemergo.com.  
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Paragraaf 3: ‘open’ livestreaming van Luctor-samenkomst 

Door de bezoekbeperkingen vanwege de corana-crisis worden de Luctor-diensten sinds maat 2020 

online op het internet aangeboden (voor ’iedereen’ en ‘altijd’ toegankelijk). Door het ‘openbare’ 

karakter van deze werkwijze vraagt de borging van privacy extra zorg. 

 

Iedereen die in beeld wordt gebracht is vooraf op de hoogte gebracht van de online uitzending van 

de dienst. Dit betreft (gast-)sprekers  en andere medewerkers aan de dienst, maar ook bezoekers: 

o Bij de ingang van de kerkzaal is duidelijk aangegeven dat het een dienst betreft 

die online wordt uitgezonden, waarbij wel uitsluitend mensen op of bij het 

podium in beeld worden gebracht; 

o Mensen die niet regelmatig op het podium hun medewerking verlenen (bijv. 

gastsprekers, gastkoren, doop-, bruilofts- en uitvaartdiensten) worden bij de 

uitnodiging vooraf via mail op de hoogte gesteld van het openbare karakter van 

de dienst); 

 

Door het live uitzenden van de samenkomst op het openbare internet vraagt het mededelen van 

persoonlijke gegevens in deze samenkomst (zie ook paragraaf 1) alsmede het gebruik van foto- en 

filmmateriaal extra aandacht en voorzorg i.v.m. privacy en (licentie-)rechten. 

 

Voor samenkomsten die niet online op het internet worden uitgezonden (gesloten en/of achter 

login) gelden bovenstaande richtlijnen niet, hoewel zorgvuldigheid met het delen van persoonlijke 

gegevens noodzakelijk blijft. 

 


