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Parochie H. Lucia te Mierlo

Modern systeem voor beeldregistratie
Al een geruim aantal jaren beschikt de H. Lucia-kerk in
Mierlo over een gesloten camerasysteem. Hiermee
konden vieringen worden opgenomen en op DVD gezet.
Ook werd het gebruikt om de vieringen in het
plaatselijke bejaardencentrum te kunnen volgen.
teem toe te passen. Niet zomaar wat eenvoudige camera’s, maar lichtgevoelige camera´s van een hoge kwaliteit die ook in
een donkere kerk nog beelden kunnen
vastleggen. Een systeem dat ook in de beveiligingsbranche wordt gebruikt en waarbij ook de ongenode gasten op de ingebouwde harde schijf op beeld worden
vastgelegd. Momenteel wordt er aan gedacht om ook aan de buitenzijde van de
kerk camera’s te monteren om diefstal en
molest van kerkeigendommen op beeld
vast te kunnen leggen.
Echter … het werkte allemaal niet meer zo
geweldig. De technologie van de camera’s
was verouderd en de beeldkwaliteit was
niet meer zoals die tegenwoordig gebruikelijk is. Als je als kerk de service aanbiedt om om rouw- en trouwvieringen op
beeld vast te leggen, of opnames van
doopvieringen, dan moet er natuurlijk wel
kwalitatief goed beeld zijn.
Opnemen van vieringen
Nu moeten kerken tegenwoordig zeer
zorgvuldig met de financiën omgaan. Gelukkig werd de Stichting Onder de Toren in
Mierlo werd bereid gevonden om een
nieuw camerasysteem te financieren. Ondanks dat er de financiën geen doorslaggevende rol speelden, is wel gekeken naar
een kosten van het nieuwe camerasysteem.
Ook voor beveiliging.
Omdat de kerk in de afgelopen jaren
meermaals ongewenst bezoek van het dievengilde heeft gehad, was het gewenst
het camerasysteem ook voor bewakingsdoeleinden te gebruiken. Mede op advies
van Theo Dul gevolgd is besloten een betaalbaar en toch hoogwaardig camerasys© 2017. dialoog church sound

Veelzijdige functionaliteit
Een voor meerdere doeleinden te
gebruiken camerasysteem:
 voor het vastleggen van beeldregistraties is het camerasysteem aangesloten
op de aanwezige DVD-recorder;
 voor bewakingsdoeleinden schakelt
het camerasysteem bij bewegingsverandering automatisch in, maar is
ook handmatig te bedienen;
 voor het bekijken van het beeld in de
naast gelegen sacristie of pastorie;
voor het volgen van de vieringen op
wat verder weg gelegen locaties, zoals
het bejaardenhuis wanneer de voorziening aanwezig is om het beeldsignaal via internet te ontvangen.
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registreren van detailopnames door
handmatig camerabediening zoals inen uitzoomen en sturing naar links of
rechts, en naar boven of onder;
Terugkijken of kopiëren van opgenomen vieringen die op de ingebouwde
harde schijf van de recorder zijn vastgelegd.

En Uw kerk?
Er zijn inmiddels vele mogelijkheden om
gebruik te maken van beeldopname- en
weergave van en tijdens kerkdiensten.
Dialoog Church Sound inventariseert
graag samen met u op welke manier uw
wensen in de praktijk omgezet kunnen
worden naar realiseerbare en betaalbare
oplossingen.
Er zijn verschillende oplossingen om camerasystemen samen te stellen, afhankelijk van of u de beeldregistratie intern
wilt houden, wilt uitzenden naar externe
locatie (bijv. bejaardencentrum) of ook
wilt uitzenden via het internet.

Bel voor informatie en een afspraak
naar 040-2.420.840
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