De kerkdiensten uitzenden? Het kan heel eenvoudig!
De techniek schrijdt voort … ‘vroeger’ waren we al heel content met het uitzenden van de kerkdiensten via de
kerktelefoon van de PTT. Zo konden ouden van dagen en zieken toch de kerkdiensten meebeleven. Maar
inmiddels zijn we gelukkig heel wat stappen verder: we zenden de kerkdiensten tegenwoordig uit met geluid
én beeld!
Waarom niet beelduitzendingen verzorgen?
Natuurlijk moeten we rekening houden met
privacyregelgeving, de techniek en moet er een groepje
mensen zijn die de regie voert over de camera’s. Maar dat
zijn allemaal zaken die te overzien zijn.
Aangaande de privacy is het mogelijk om niet openbaar uit te
zenden en wanneer u dat wel wilt kunnen de camera’s zo
worden geplaatst dat er geen kerkbezoekers in beeld komen,
dus alleen camera’s gericht op het liturgisch centrum.
qua techniek moeten er natuurlijk camera’s worden gemonteerd, bekabeling worden aangelegd, software
worden geïnstalleerd en testuitzendingen worden gedaan. Maar ook dat zijn werkzaamheden waarin we u aan
de hand meenemen en ook ontzorgen omdat we de lastige werkzaamheden voor u uitvoeren.
Om de beelduitzendingen ‘bij de mensen thuis’ te krijgen moeten er wel een aantal mensen beschikbaar zijn
om de camera’s te regisseren: “wanneer welke camera” en “wanneer schakel ik over” zijn daarbij de
belangrijkste vragen. Veelal jeugd is geïnteresseerd om dit werk te doen en als zij goed worden geïnstrueerd
dan kunnen ook zij een belangrijke bijdrage leveren aan het gemeentewerk!
Waarom wel beelduitzendingen verzorgen?
Nederland vergrijst … vanwege leeftijd en/of gezondheidsproblemen kunnen steeds meer ouderen en zieken
niet meer naar de kerk. En als zij dan thuis de mogelijkheid krijgen om de kerkdiensten tóch mee te beleven
dan is dat voor hen van grote waarde. Maar ook bijzondere kerkdiensten, zoals uitvaarten en huwelijksdiensten, kunnen zo worden meebeleefd. En niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd!
Is dit alles niet heel erg duur?
U kunt het zo duur maken zoals u dat zelf wilt. Er zijn namelijk kostbare camera regiesystemen waarop zeer
geavanceerde camera’s moeten worden aangesloten … ja, dan werkt u op zeer professionele wijze en dat is
een flinke uitgave. Maar … u kunt ook gebruik maken van een eenvoudiger systeem waarbij u met minder
geavanceerde middelen óók een goed resultaat kunt krijgen. Een voorbeeld daarvan vindt u op
www.kerkomroep.nl bij de Alexanderkerk te Rotterdam.
Afhankelijk van het aantal en de gewenste camera’s en de besturingsapparatuur kunnen wij u een prijsopgave
verstrekken en in samenwerking met de sIKN (Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland) verzorgen wij dan
de installatie en de beelduitzendingen. Wij kunnen u dan ook een prijsopgave verstrekken van de maandelijkse
kosten om de uitzendingen te kunnen aanbieden aan uw leden.
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Méér mogelijkheden!
Separaat van een beeldweergavesysteem voor uitzendingen is het ook mogelijk om in uw kerkgebouw beelden
te distribueren. Bijvoorbeeld om de organist goed zicht te geven op het koor en de dirigent, of om beeld in
andere zalen weer te geven als er in de kerkzaal te weinig zitplaatsen zijn.
In de besloten weergave is het ook mogelijk om bijvoorbeeld de gemeentelijke jaarvergaderingen en
conferenties uit te zenden.
Een veilig gevoel …
We kunnen er niet omheen … steeds meer kerken worden geconfronteerd met inbraak en vandalisme. Geheel
onafhankelijk van een eventueel aan te schaffen beeldweergavesysteem voor kerkuitzendingen kunnen wij u
een camerasysteem aanbieden dat binnen en buiten de kerk 24-uurs opnamen maakt en digitaal opslaat.
Belt u ons op ons centrale telefoonnummer 040-2.420.840 om een afspraak te maken? Dan bekijken we ter
plaatse wat uw wensen zijn en wat de mogelijkheden zijn.
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