De Protestantse Janskerk in Mijdrecht voorzien van goed
geluid!
We schrijven begin november wanneer een kerkrentmeester informatief belt … of eigenlijk ook niet
zomaar informatief … Zij hebben sinds een aantal jaren een hypermodern digitaal kerkgeluidsysteem
dat zo ontzettend professioneel is: een theater met een geschoolde geluidstechnicus zou zijn vingers
er bij aflikken! Maar de gemiddelde koster heeft niet díe kennis en ervaring om er goed mee om te
gaan: regelmatig zijn er problemen mee en de leverancier heeft wel speciale software maar geeft die
niet vrij. En als de verstaanbaarheid nou zo goed zou zijn dan was dat niet zo erg, maar dat laat
helaas te wensen over.
De Janskerk te Mijdrecht is een in 1857 in gebruik genomen
galmrijk gotisch kerkgebouw. Door de eeuwen heen is de kerk
verschillende malen gerestaureerd en bij de laatste restauratie
in 2011 en 2012 is ook het kerkgeluidsysteem vervangen.
Bijzonder aan deze kerk is het uit 1841 stammende orgel dat is
gebouwd door de firma Bätz & Co. Natuurlijk is dit orgel ook
gerestaureerd, maar vele organisten roemen dit bijzondere
orgel vanwege de plaats die de orgelklanken het innemen in de
akoestiek.
Theo heeft de kerk bezocht, het kerkgeluidsysteem aan een deskundige blik onderworpen en
inderdaad: dat moet eenvoudiger kunnen maar ook beter! Het College van Kerkrentmeesters heeft
positief besloten op zijn uitleg en prijsopgave. Met toch gebruikmaking van een modern
tabletgestuurd geluidsysteem, maar met beschikbaar gestelde applicatiesoftware, hebben zij
inmiddels een zeer goede verstaanbaarheid. Niet alles is vernieuwd: gelukkig hadden zij nog prima
geluidszuilen en met de deskundige inregeling van Theo Dul is het strijd met de verstaanbaarheid nu
gestreden!
Zo wordt Kerst 2018 een stuk minder zorgeloos: de kerk zal goed gevuld zijn tijdens de Kerstnachtdienst en op 1e Kerstdag en wij wensen hen dan ook vele jaren prettig gebruik van het vernieuwde
kerkgeluidsysteem toe!
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