De Remonstrantse Gemeente Eindhoven nu goed geluid
én goed beeld!
De Remonstrantse Gemeente in Eindhoven telt iets meer dan 150 leden en heeft haar kerkgebouw in
het centrum van Eindhoven. En ook daar is een goede verstaanbaarheid meer dan gewenst!
Bij ons om de hoek dus … de Remonstrantse Gemeente vond ons via een advertentie en zij waren net
zo verbaasd als wij dat we elkaar nog niet kenden. Het contact was gelegd en gelukkig maar, want
het geluidsysteem in de kerk was zeer aan vervanging toe: ‘der dagen moe’ zullen we maar zeggen
en Theo Dul heeft dan ook direct in een verbeteringsvoorstel beschreven hoe het kerkgeluidsysteem
op te waarderen. Wél met behoud van een aantal onderdelen, waaronder de Philips luidsprekers die
misschien nog wel zijn gebouwd door één van de gemeenteleden … want Eindhoven is en blijft
natuurlijk de stad van Philips!
Men wilde een degelijk en betrouwbaar geluidsysteem maar toch ook wel met de tijd meegaan: en
dat kan! Op basis van het 100V principe hebben is er een draadloos digitaal geluidsysteem
geïnstalleerd zodat de koster in de kerkzaal zelf het geluid draadloos kan regelen. En met de
vervanging van de microfoons voor draadloze Sennheiser microfoons en bekabelde MEX-LED
microfoons is er op alle gebied verbetering: voor de spreker omdat hij/zij bewegingsvrijheid heeft
‘achter’ de microfoon en voor de kerkbezoeker een goede verstaanbaarheid.
Ook de ringleiding mochten we niet vergeten: waar deze nog wel eens het sluitstuk is was in de
begroting al rekening gehouden met vervanging van het één en ander. Gelukkig was het alleen de
ringleidingversterker die vervangen moest worden en niet de gehele bekabeling.
Maar … daarmee was het nog niet klaar omdat men graag een
projectiesysteem wilde … en dat kan óók! Met gebruikmaking van
een krachtige Full HD Epson projector kunnen nu liedteksten,
Bijbelteksten, gedichten, presentaties en films voorzien van geluid
worden afgespeeld.
Al direct na de ingebruikname belde de koster op om de complimenten over te brengen namens
velen … het enige dat was misgegaan was dat de Epson beamer het niet deed … omdat hij deze niet
had aangezet. Hij kon er gelukkig zelf ook om lachen.
En zo kan ook uw kerkgeluidsysteem eenvoudig worden opgewaardeerd. En een kerk zonder een
projectiesysteem … belt u ons maar om een afspraak te maken, dan maakt u kennis met onze passie
en expertise op het gebied van beeld en geluid!
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