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Er is veel te doen over privacy; de vraag daarbij is 
welke gegevens over ons bekend zijn en wat 
daarmee wordt gedaan. Ook binnen onze gemeente 
zijn gegevens vastgelegd van leden en vrienden en daarvoor gelden de 
privacy-wetten ook. In de vorige uitgaven van de Brug kon u al meer 
lezen over privacy en wat dit voor onze gemeente betekent. 
Bij inschrijving van leden en vrienden in onze gemeente zijn vaak ook 
gegevens van gezinsleden doorgeven. Van een gezin werden dan 
doorgaans ook de gegevens van minderjarige kinderen door de ouders 
opgegeven. Soms zijn die kinderen later gedoopt en dan worden ze zelf 
als lid ingeschreven. Maar anders blijven ze gewoon als ‘kind’ bij hun 
ouders in het adresboekje staan. Als die kinderen uit huis gaan, dan 
moet dat wel even worden doorgegeven. En als dat op prijs wordt 
gesteld, dan worden ze daarna op hun eigen adres vermeld. 
In de statuten van onze gemeente is vermeld, dat kinderen tot 18 jaar 
als gezinslid kunnen zijn ingeschreven. Oudere kinderen beslissen zelf 
of ze de relatie met de gemeente willen voortzetten: dan kunnen ze als 
‘vriend’ van de gemeente worden ingeschreven. In de afgelopen jaren 
hebben we dat niet doorlopend bijgehouden: daarom staan er in ons 
adresboekje ook nog wel oudere kinderen als ‘gezinslid’ vermeld. De 
privacy-wet is nu mede een aanleiding om dat bij te gaan werken; 
betrokkenen zullen via hun ouders worden benaderd om te vragen of ze 
hun relatie met de gemeente willen voortzetten. 
Binnen onze gemeente kennen we ook veel alleenstaande ouderen. 
Soms gebeurt het, dat we zo iemand missen en niet kunnen bereiken: 
bijvoorbeeld na een onverwachte ziekenhuisopname. In zo’n geval 
willen we graag even contact kunnen opnemen met een familielid, om te 
horen wat er is en hoe het gaat. Maar dan moeten we weten, wie we 
daarover kunnen bereiken. Daarom vragen we aan alleenstaande leden 
en vrienden om een contactpersoon door te geven. Die gegevens 
worden niet gepubliceerd, maar kunnen uitsluitend worden ingezien door 
voorganger en bestuursleden; dat gebeurt alleen als er vanuit pastoraal 
oogpunt contact moet worden opgenomen. 
De nieuwe privacy-wetgeving is veelomvattend. In de Brug leest u meer 

over dit onderwerp; op onze website kunt u alle 
publicaties over ‘Privacy’ terugvinden. Als u vragen of 
reacties hebt, dan kunt u terecht bij de secretaris van 
de gemeente: die kan u er meer over vertellen. 
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