De H. Cyliacuskerk in Dalfsen tóch nog goed geluid!
Onze Henk Lagerwaard stuurt met de regelmaat in geselecteerde regio’s in Nederland een mailbrief
rond. En zo ontving de heer Reimert van de H. Cyliacuskerk in Dalfsen in juli 2018 ook een mailbrief
met daarin een aantrekkelijke aanbieding.
Hij was wat verbaasd dat hij juist op dat moment de mailbrief ontving … zij hadden namelijk zojuist
een opdracht aan een collega leverancier ingetrokken omdat deze niet (tijdig) de apparatuur en
diensten kon leveren en wisten zich even geen raad hoe nu verder te gaan in de zoektocht naar een
goed geluidsysteem … en of wij daarvan iets hadden vernomen ‘in het circuit’. Nee, het was slechts
‘toeval’ dat hij op het juiste moment de mailbrief had ontvangen.
Een afspraak was vlot gemaakt en Theo Dul maakte ter plaatse kennis met de heer Reimert en
onderzocht de staat van het kerkgeluidsysteem. En die was inderdaad deels aan vervanging toe.
Voorwaarde om een opdracht te mogen ontvangen was dat het kerkgeluidsysteem met spoed
geleverd werd. Dus … alle leveranciers gebeld met de vraag of er met voorrang apparatuur geleverd
kon worden en zij werkten allen mee.
Nadat de maandplanning was aangepast gingen Theo en Henk binnen 14 dagen na het eerste bezoek
aan het werk in de kerk en zowel kosters als de heer Reimert als opdrachtgever namens de Parochie
zijn zeer tevreden met het resultaat! De spraakverstaanbaarheid is er enorm op vooruit gegaan en
door de toepassing van een draadloze tabletbediening is het systeem zeer gebruiksvriendelijk te
hanteren.
Ook de geluidszuilen zijn vervangen waardoor er een sprankelender geluidsbeeld is ontstaan. De
bezoekers van de kerk kunnen nu op elke zitplaats het gesproken Woord prima verstaan!
Zo zetten wij een teleurstelling om in tevredenheid … toch nog in korte tijd goed geluid: “wat een
service, waar krijg je die nog!”
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Juli
2018

Cantorsound … since 1961

