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Dammarie-les-Lys, 11 september 2020 
 

De digitale technologie is voortdurend in ontwikkeling. Dit verplicht ons ertoe bepaalde 
werkingsprincipes te herzien en de werkmethoden te veranderen om de realiteit van het leven 
van de plaatselijke kerken, Federaties en Unie beter aan te passen aan de bestaande technologie 
en middelen. Een constante herziening van dit document is wenselijk. De flexibiliteit van de tools 
staat ten dienste van de gebruikers, communicatiemedewerkers en webmasters. 

Om al deze redenen, en om het beheer van websites eenvoudiger te maken, volgen hier de 
principes waarmee rekening moet worden gehouden bij het maken van een website voor een 
plaatselijke kerk. 
 

Een nieuwe website voor de plaatselijke kerk (algemene principes) 

Het gebruik van een gemeenschappelijk platform voor alle kerken brengt verschillende 
uitdagingen en zelfs technische incompatibiliteiten met zich mee. Hier volgen enkele 
aanbevelingen om het werk van kerken die een website willen aanmaken te vergemakkelijken: 
 
A) Administratief: 

- Benoem officieel een of zo mogelijk meerdere Webmasters (benoeming door het 
kerkbestuur of, tijdens de benoemingen, voorgedragen door het benoemingscomité en 
gestemd door de huishoudelijke vergadering). 

- Voorzie deze functie regelmatig in de lijst van de in te vullen verantwoordelijkheden 
telkens wanneer het benoemingscomité van de plaatselijke kerk vergadert, en pas 
dezelfde geestelijke criteria toe als voor de andere verkiesbare verantwoordelijken in de 
kerk. 

- Informeer de Federatie over het voornemen om een website te maken voor de 
plaatselijke kerk om zo in synergie samen te werken en advies en sturing te krijgen. 

- Stem, via het kerkbestuur, de creatie van de site en communiceer deze stemming aan de 
kerk en aan de Federatie. 

- De verantwoordelijke voor de communicatie en de referent ouderling (minimaal) 
moeten naast de verantwoordelijke eveneens toegang hebben tot de websites, zodat zij 
indien nodig er de zeggenschap over kunnen bewaren. Het is belangrijk om bij de 
overdracht van verantwoordelijkheden hier bijzondere aandacht aan te besteden, zodat 
de machtigingen van de verschillende accounts worden overgedragen aan de nieuw 
aangestelde personen. De lijst van accounts en wachtwoorden moet op een veilige 
manier worden bewaard en gedocumenteerd (bijv. wachtwoord tools zoals KeePass, 
Dashlane, LastPass, 1Password of andere) om het verlies ervan te voorkomen. 

 
B) Technisch: 

- Zoek een eigen hosting service en/of provider (aanbevolen: OVH, Amazon Webservices, 
1&1, enz.) die zich op Europees grondgebied bevindt (gegevensbescherming - GDPR). 

- De nomenclatuur van de domeinnaam is als volgt: het moet een subdomein van 
adventist.be zijn, waarbij het subdomein de naam van de plaatselijke kerk is (niet de 
naam van de stad als er meerdere kerken in dezelfde stad zijn). Voorbeeld: 
hasselt.adventist.be (er is maar één kerk in deze stad). 

- Zodra een server is gekozen, nog voor het verkrijgen van een domeinnaam, zoek het IP 
adres van de server op en stuur deze naar de Federatie en de Unie (web@adventiste.org  
voor de FBU en communications.ffs@adventiste.org / communications.ffn@ 
adventiste.org / communication@adventist.be). De Federatie zal een subdomein 
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toekennen en de DNS van het subdomein via Cloudflare doorsturen naar de server van 
de plaatselijke kerk. 

- Als er problemen zijn, moet u uw eigen domein aanvragen (normaal gesproken is het 
door de BLF geleverde subdomein voldoende), dan moet u het domein "naamvandekerk-
adventist.be" kopen (voorbeeld: hasselt-adventist.be). 

- Om de continuïteit van de webpagina te garanderen, zelfs als de webbeheerder 
verandert, moet een CMS (Content Management System) worden gekozen dat vrij 
eenvoudig te beheren is. Vermijd "op maat gemaakte" CMS’en maar gebruik gebruiks-
vriendelijke systemen zoals WordPress (te prefereren) of Joomla. De ontwikkelaars-
gemeenschap is zeer groot en het is mogelijk om vrij eenvoudig hulpmiddelen te vinden, 
wat zorgt voor een eenvoudigere overdracht tussen verschillende webmasters. 

- Het is raadzaam om een tracking-systeem op te zetten om unieke bezoekers of bekeken 
pagina's te tellen. 

- De plaatselijke webmaster / dienstverlener is verantwoordelijk voor de veiligheid van 
de website. Het is belangrijk om hierop te letten om te voorkomen dat een site verloren 
gaat door hacking (introductie van een virus of een hacker die de controle over de site 
overneemt) of door ransomware (het blokkeren van de site totdat er losgeld is betaald). 
Het maken van regelmatige back-ups is essentieel om de site te recupereren of zo nodig 
opnieuw op te bouwen. 

 
C) Merk van de Adventkerk  

- Bewaar voor de visuele identiteit altijd de consistentie met het “merk” van de 
Adventkerk en haar visuele code. 

o Thema's (templates) en modules zijn beschikbaar op de website 
https://alps.adventist.io/v3/. 

o U kunt uw eigen thema ontwikkelen, maar het moet het kleurenpalet, de 
geautoriseerde logo's en de bijbehorende lettertypes (gratis te downloaden) en 
de distributie respecteren, zoals uitgelegd op https://identity.adventist.org/ . 

- Vergeet niet om links op te nemen, minstens naar de Federatie en de Unie. 

- Om de inhoud van de site gemakkelijker te kunnen downloaden in verschillende 
browsers en een goede page rank te hebben: 

o Trefwoorden opnemen in elke publicatie. 
o Trefwoorden opnemen in de sitebeschrijving. 
o Download niet te veel of zware beelden, video of audio. 
o Grotere bestanden (video, audio, foto, PDF) worden best geplaatst op externe 

diensten (YouTube, Flickr, DailyMotion, Mixcloud, Issuu, enz.) om documenten 
te nestelen. 

- Deel via een RSS-feed het nieuws met de websites van de Federatie en de Unie. 
 
D) Content en wettelijke aspecten 

- Wat de content betreft: raadpleeg het protocol "Protocol voor het publiceren van 
artikelen op het internet". 

- Als het om verschillende redenen nodig is om een eigen domein te kopen (zie hierboven 
de paragraaf over domeinen), neem dan een stemming in het kerkbestuur en registreer 
het domein op naam van de plaatselijke kerk nooit op naam van een persoon (of 
verantwoordelijke). 

- Respecteer de Frans/Belgisch/Luxemburgse wetgeving en zorg er vooral voor om: 
o geen illegale, gehackte materialen te gebruiken; 
o geen vertrouwelijke, lasterlijke informatie te verspreiden; 
o de privacy te respecteren; 
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o geen foto's of video's, met name die van kinderen, te verspreiden indien de 
betrokken personen zich daartegen verzetten, of ze nu lid zijn van de kerk of 
niet.  

- Maak geen eigen formuleringen van geloofspunten van de Adventkerk, statistieken, enz., 
maar verwijs naar de juiste sites en pagina's. 

- Update jaarlijks de auteursrechtelijke en juridische gegevens op de website, GDPR, enz. 

- Speciale zorg moet worden besteed aan het gebruik van links naar andere websites. De 
informatie die door deze websites wordt verstrekt, gekoppeld aan een confessioneel 
account/pagina, moet consistent zijn met de missie, boodschap en waarden van de kerk 
en deze ondersteunen. Er moet juridisch advies worden ingewonnen over de vraag of 
de website al dan niet een commerciële activiteit bevat en of deze de status van de 
plaatselijke organisatie als religieuze entiteit of non-profitorganisatie in gevaar kan 
brengen. 

 

Aanbevelingen voor reeds bestaande domeinnamen (lokale kerk is eigenaar) 

Conform het nieuwe beleid van de kerk op het niveau van de Unie en de Federaties, en om de 
internetcommunicatie van de plaatselijke kerken te vergemakkelijken en te verbeteren, zal de 
Unie het contract en de diensten voor websites die tot dusver aan de plaatselijke kerken werden 
geleverd, niet langer voor haar rekening nemen. 

Kerken die een site hebben met een aangekochte domeinnaam worden verzocht: 

- Het domein te veranderen in een subdomein van adventist.be. 

- Als dit subdomein niet levensvatbaar is (met betrekking tot interne links, verwijzingen, 
enz.), vraag dan aan de Federatie om het subdomein (kerknaam. adventist.be) te 
"redirecten" naar de domeinnaam waarvan zij eigenaar zijn. 

- De algemene principes van dit protocol in acht te nemen, met inbegrip van : 
o Het vervangen van het thema of sjabloon door een officiële versie. 
o Of het visuele aspect aanpassen aan wat voorgeschreven wordt in de 

Handleiding voor de Identiteit en het merk van wereld Adventkerk. 
 

 

 

 

 

Pijler communicatie van de FBU 
Pijlers communicatie van de Federaties FFN/FFS/BLF 


