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Naarmate de reputatie van de BIA-ANN-nieuwssite (actualites.adventiste.org) groeit, worden de 
verzoeken om publicatie van artikelen steeds talrijker. Het is daarom noodzakelijk om een 
duidelijke redactionele lijn te bepalen om te weten welke inhoud al dan niet publiceerbaar is en 
om willekeurige persoonlijke beslissingen te vermijden die tot ongelijkheden zouden kunnen 
leiden. 

 

Op de nieuwssite worden twee hoofdrubrieken duidelijk onderscheiden: 

- Adventistisch nieuws (en "Per dienst "*) 

- Religieus nieuws. 

*"Per dienst" kan worden beschouwd als een derde optie. In feite omvat het onderdeel "dienst": 
pastoraten, departementen of adventistische verenigingen (zoals ADRA). "Per dienst" is eigenlijk 
een hulpmiddel voor het sorteren of classificeren van adventistische nieuwsberichten. 

 

Adventistische nieuwsdienst 

In het kader van de adventistische berichtgeving zijn de publicatieverantwoordelijkheden van 
elke instelling duidelijk omschreven: 

 

Op lokale kerkelijke websites 
- Plaatselijke programma-aankondigingen : 

o Kerkelijke nieuwsbrief 
o Diverse aankondigingen. 

 
Op alle publicaties moet de naam en voornaam van de verantwoordelijke uitgever 
vermeld worden, tevens zijn of haar persoonlijk adres in België. Een rechtspersoon, 
bijvoorbeeld een VZW of de kerknaam, is niet toegestaan.  
 

- Plaatselijk nieuws (indien belangrijk ook te melden aan de federale communicatie- of 
departementsverantwoordelijke) 

- Plaatselijke multimédia-informatie. 

- Geestelijke inhoud (in een gedeelte dat gescheiden is van het lokale nieuws). 

- Artikelen met betrekking tot de departementen en de adventistische levensstijl 
(gezondheidsadvies, rentmeesterschap, koken, sport, enz.). 

- Andere federale informatie (kopie van aankondigingen ten behoeve van de leden van de 
gemeenschap). 

- Activiteiten in samenwerking met instellingen van de stad, de wijk, het gemeentehuis, 
of waarvan de plaatselijke kerk een partner is.  

 

Op federale websites 
- Nieuws ontvangen van plaatselijke kerken afhankelijk van relevantie (indien relevant 

ook doorgeven aan de communicatie- of departementsverantwoordelijke van de Unie). 

- Federaal nieuws (indien relevant ook doorgeven aan de communicatie- of 
departementsverantwoordelijke van de Unie). 

o Nieuws per bediening, departement, pijler, dienst. 
o Belangrijke aankondigingen, 
o Boodschappen van de voorzitter, 
o Officiële mededelingen van de Federatie (pers- of andere berichten).  
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- Geestelijke inhoud (in een gedeelte dat gescheiden is van het lokale nieuws). 

- Artikelen met betrekking tot de departementen en de adventistische levensstijl 
(gezondheidsadvies, rentmeesterschap, koken, sport, enz.). 

- Activiteiten in samenwerking met instellingen, of waarvan de Federatie een partner is.  

- Nieuws van een instelling die is aangesloten bij of partner is van de Federatie, of die op 
haar grondgebied is gevestigd, 

- Eventuele vacatures van de Federatie, 

- Kopie van de Unie-persberichten, 

- Mededelingen (niet te verwarren met publiciteit) van ondersteunende verenigingen en 
bedieningen indien deze officieel erkend zijn door de Adventkerk en indien ze van 
toepassing zijn op het grondgebied van de Federatie, 

- Internationaal adventistisch nieuws indien relevant voor de programma's van de 
Federatie of van de plaatselijke kerk, gevonden op de officiële sites zonder toestemming 
(geen toestemming vereist als het een site is die behoort tot het ANN Adventist News 
Network of een officiële site in de wereld. De bron moet verplicht vermeld worden). 

 

Op de websites van de Unie 
- Nieuw ontvangen van de Federaties, 

- Nieuws van de Unie, indien relevant ook doorgeven aan de communicatie- of 
departementsverantwoordelijke van de Inter-Europese Divisie: 

o Nieuws per pastoraat, departement, pijler, dienst. 
o Belangrijke aankondigingen, 
o Boodschappen van de voorzitter, 
o Officiële mededelingen van de Unie (pers- of andere berichten), 

- Geestelijke inhoud (in een gedeelte dat gescheiden is van het lokale nieuws), 

- Artikelen met betrekking tot de departementen en de adventistische levensstijl 
(gezondheidsadvies, rentmeesterschap, koken, sport, enz.), 

- Activiteiten in samenwerking met instellingen, of waarvan de Unie een partner is, 

- Nieuws van een instelling die aangesloten is bij of partner is van de Unie en van de 
Federaties, of die op het grondgebied van de Unie is gevestigd, 

- Eventuele vacatures van adventistische instellingen op het grondgebied van de Unie,  

- Internationaal adventistisch nieuws gevonden op de officiële sites zonder toestemming 
(geen toestemming vereist als het een site is die behoort tot het ANN Adventist News 
Network of een officiële site in de wereld. De bron moet verplicht vermeld worden), 

- Mededelingen (niet te verwarren met publiciteit) van ondersteunende verenigingen en 
bedieningen indien deze officieel erkend zijn door de Adventkerk en indien ze van 
toepassing zijn op het grondgebied van de Unie.  

 

Religieuze nieuwsdienst  

Kan in het religieuze nieuws gepubliceerd worden: 

- Niet-adventistisch religieus nieuws van algemeen belang (laïcité, godsdienstvrijheid, 
enz.), 

- Nieuws van instellingen waarvan wij lid zijn (bijvoorbeeld FPF) of van officiële partners, 

- Nieuws van interkerkelijke instellingen (zoals de Alliance Biblique Française, Portes 
Ouvertes, enz.), 
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- Vacatures afkomstig van niet-adventistische partnerinstellingen van de Unie (zoals het 
FPF, het ABF...) die de bijbel interkerkelijk promoten. 

Kortom, publicaties waarvoor een adventistisch lid geen enkel gewetensbezwaar zou hebben om 
ze op deze site te vinden en die verband houden met de bijbel en de promotie ervan. 

 

Niet-publiceerbare inhoud (algemeen en op alle niveaus): 
Om de reputatie van al onze sites te beschermen, evenals de reputatie van de Adventkerk op heel 
ons grondgebied: 

- Interne adventistische taal (jargon), acroniemen en afkortingen moeten met grote 
voorzichtigheid worden gebruikt op webpagina's omdat die op internet voor iedereen 
toegankelijk zijn en de meesten van hen de betekenis van de gebruikte termen moeilijk 
zullen kunnen begrijpen. 

- De inhoud van de webpagina's moet worden gecontroleerd door een spellings- en 
grammaticacontroleur. Idealiter dient dit te gebeuren door iemand anders dan de 
auteur van de publicatie. 

- Vermijd het overnemen van ongecontroleerde inhoud of nieuws (fake news).  

- Vermijd de reproductie van artikelen of nieuwsberichten die het leven van de kerk 
lokaal niet raken of die niet officieel zijn (niet-erkende onafhankelijke ministries, 
dissidenten, etc.). 

- Vermijd het publiceren van foto's/afbeeldingen of audiovisuele inhoud zonder 
toestemming van de personen die erin voorkomen. Bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan inhoud met kinderen. Ouderlijke toestemming is noodzakelijk. Maak met 
hen de nodige afspraken alvorens deze inhoud te publiceren. 

- Kopieer en plak geen afbeeldingen/video's/audio van andere sites/kanalen tenzij we 
zeker weten dat we daar toestemming voor hebben en ze niet auteursrechtelijk 
beschermd zijn (het is beter om te zoeken naar een andere afbeelding op een 
auteursrechtvrije afbeeldingssite zoals pixabay.com of pxhere.com).  

 

Om mogelijke vergelijkende nadelen te vermijden: 

- Wat betreft hulpmiddelen om de kerk uit te rusten voor de zending (zoals boeken, 
tijdschriften en cd's) kunnen we informatie geven, maar geen prijzen geven of te koop 
aanbieden, behalve voor de activiteiten van de vereniging zelf (kerk/Federatie/Unie). 
Vergeet niet dat websites gekoppeld zijn aan verenigingen zonder winstoogmerk en dat 
productpromotie (verkoop of reclame) bij wet is geregeld.  

 

 

Pijler communicatie van de FBU 

Pijlers communicatie van de Federaties FFN/FFS/BLF 
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