H. Johannes’ Onthoofding-kerk te Moergestel:
“nog nóóit zo’n goed geluid gehad hier”
Het klonk nog net niet als een als een noodkreet … of we op korte termijn een afspraak konden maken om eens
in Moergestel te kijken hoe dat het geluid beter kan. Een afspraak was vlot gemaakt en Theo trof in de kerk een
tijdelijk geluidsysteem aan omdat het eigen kerkgeluidsysteem niet meer deed wat-ie moest doen …
Ze moesten het doen met een tijdelijk ter beschikking gesteld amusementsgeluidsysteem met alle
galmproblemen van dien.
Met behoud van de oorspronkelijke geluidszuilen kon het kerkgeluidsysteem worden opgewaardeerd met een
draadloze volumeregeling waardoor er een heldere verstaanbaarheid is ontstaan zoals nooit eerder was
ervaren. Om toch ook maar voorbereid te zijn op mogelijke overspanning is tevens een overspanningsbeveiliging geplaatst voor het geluidsysteem.
Na metingen bleek ook de ‘oude’ ringleidingversterker niet meer te voldoen aan de internationale
ringleidingnormering en die is vervangen zodat ook mensen met een mindere gehoorgezondheid nu het
Evangelie goed kunnen verstaan.
De MEX-LED microfoons staan de (s)prekers nu ook toe om meer te bewegen achter de microfoons, want die
bieden qua gevoeligheid meer vrijheid om tijdens het spreken ook naar links en rechts te kijken.
Waarom een digitale draadloze volumeregeling?
De eerste reden is het bedieningsgemak: de koster hoeft niet meer heen-en-weer te lopen van kerk naar
sacristie om iets aan te passen aan het volume. Dat kan eenvoudig door op een meegeleverde tablet een
volumeschuif iets te verschuiven. Maar door de geavanceerde microfooninstellingen wordt de galmwerking
verminderd en door de digitale instellingsmogelijkheden (equalizer, inschakeldrempel per microfoon) kan de
verstaanbaarheid ook enorm worden verbeterd.
De H. Johannes’ Onthoofding-kerk in Moergestel kan er weer heel
wat jaren tegen met het vernieuwde kerkgeluidsysteem, en dat
terwijl niet eens alles vervangen hoefde te worden.
Wij kijken met het kerkbestuur terug op een prettige samenwerking
die zeer vlot verliep: binnen 24 uur akkoord op de offerte en binnen
24 uur daarna de oplevering van het vernieuwde kerkgeluidsysteem!

Een enorm compliment!
Tijdens het inregelen van het vernieuwde kerkgeluidsysteem kwam er iemand op Theo af, hij was nog niet eens klaar
met het inregelen van het geluidsysteem en toch kreeg hij al een veer op zijn hoed! “Zun geluid hebben we hier nog nie
gehad, en ik kum hier toch al heul wa joaren”! Daar doe je het toch voor?
En ook dat kunt u in uw kerk gaan ervaren!
Bel voor meer informatie naar 040-2420840 en we helpen u graag verder!
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