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Onderwerp : Foto’s voor presentaties.  

Datum  : oktober 2012 

Bron  : Kerkbulletin van de PKN en Beeldbank 

Auteur  : A.P. (Bram) Geene 

Nummer : NotSt76-020 

 
 

Mag ik dit plaatje zomaar gebruiken?  

Een vraag die veel redacteuren, beamercommissies en anderen stellen als ze een foto willen 

downloaden van internet. Welke rechten rusten er op de foto en wie is de fotograaf? Bij gebruik van 

afbeeldingen uit de beeldbank van de PKN zijn deze vragen overbodig!  

De foto’s zijn door gemeenten gratis te gebruiken. En aangezien de Bond van Vrije Evangelische 

Gemeenten een associatieovereenkomst heeft met de PKN mogen onze Bondsgemeenten er ook 

gebruik van maken. Om het bestand op peil te houden wordt iedereen gevraagd foto’s aan te 

leveren die ook door andere gemeenten mogen worden gebruikt. Bijvoorbeeld als sfeer- of 

themafoto. Het dienstencentrum van de PKN faciliteert deze service, maar is afhankelijk van nieuwe 

aanwinsten. Er is veel talent in de kerk en zo kunnen we elkaar kosteloos helpen! 

 

Inhoud 

Gezocht kan worden op gevarieerde onderwerpen zoals: 

Agrarisch, Architectuur, Bezigheden, Diversen, Economie, Gezondheidszorg, Grafisch, Kerkdienst 

(e.a.), Kerkgebouw, Mensen, Natuur, Omstandigheden, Religie en godsdienst, Transport, etc.. 

 

Zoeken 

In de Beeldbank kan worden gezocht via de zoekmachine, maar ook systematisch, via trefwoorden. 

Het grootste deel van de foto's zijn 'rechtenvrij' en dus vrij te downloaden en te gebruiken. Wie bij 

de overige foto's een bijzonder beeld vindt dat niet zonder meer te downloaden is, kan deze foto 

opvragen bij beeldbank@pkn.nl. 

 

Overigens kunnen de foto's worden gedownload in diverse formaten: ze zijn ook geschikt voor 

drukwerk. De voorwaarden voor gebruik van de foto's zijn in een pdf te vinden; in de rubriek ‘Help’ 

wordt met filmpjes en handleidingen getoond hoe iemand het best op zoek kan gaan naar die ene 

speciale foto.  

 

Kortom: ga eens kijken op de beeldbank: http://beeldbank.pkn.nl/ en doe er uw voordeel mee!! 


