De St. Jozefparochie te Oisterwijk e.o. vernieuwt alle
geluidsystemen en sluit onderhoudsovereenkomst af

Nadat de eerste kerk binnen het Parochieverband St. Jozefparochie te Oisterwijk een vernieuwd
kerkgeluidsysteem had gekregen was men er zich van bewust dat de geluidsystemen in de andere kerken toch
ook wel aan verbetering toe waren. Inmiddels zijn de geluidsystemen van de 4 kerken binnen het
Parochieverband opgewaardeerd:
- St. Jans’ Onthoofding te Moergestel
- St. Petruskerk te Oisterwijk
- St. Lambertuskerk te Haaren
- St. Joanneskerk te Oisterwijk
De kerken zijn, voor zover het geluidsysteem nog niet op orde was, overgestapt naar een moderne digitale
draadloze volumeregeling. Door middel van een tablet kan men vanuit de kerkzaal het volume van microfoons
aanpassen en ook opnamen starten en stoppen op een USB-stick. De grootste verbetering is niet de flexibiliteit
in de bediening maar de enorme verbetering op het gebied van de spraakverstaanbaarheid. Het geluid wordt
namelijk in een uitgebreide digitale equalizer zo ingeregeld dat er minder galmwerking en een sprankelender
geluid ontstaat. Waar normaal kerkbezoekers wel eens klaagden over de verstaanbaarheid krijgen koster nu
complimenten!
Onderhoudsovereenkomst
Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook voor
kerkgeluidsystemen. Het is nu eenmaal zo dat we van kosters en
vrijwilligers niet kunnen verwachten dat zij de kennis hebben van
professionele geluidstechnici. En dan kan er onbewust wel eens wat
verkeerd gaan. Door jaarlijks de kerken binnen het Parochieverband
te bezoeken kunnen we voorkomen dat een kleine fout kan ontaarden in een groot probleem. Ook kunnen we de afspraken met
betrekking tot de wijze van bediening weer opfrissen, bedieningswensen uitvoeren (zoals de programmering van de tablet wijzigen)
en indien nodig herstellingen uitvoeren.
We hebben in overleg met het centrale parochiebestuur de 4 kerken eerst geschouwd waarna we per kerk een
inventarisatieoverzicht hebben opgesteld om de kerkgeluidsystemen ook in onderhoud te kunnen nemen.
Nadat de aanbevelingen uit de inventarisatie uitgevoerd waren zijn de kerken in een onderhoudsovereenkomst
opgenomen.
Het biedt de kerken bedrijfszekerheid: door periodiek onderhoud worden problemen en defecten voorkomen.
Wilt u ook die zekerheid voor uw kerk? Of voor een groep kerken? We gaan graag met u in gesprek hoe we dat
in de vorm kunnen gieten.
Bel 040-2.420.840 en maken een afspraak!
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