De RK-kerk te Beesd flink getroffen door blikseminslag
Enigszins uit het veld geslagen belde de kerkbeheerder van de Parochie
H. Kruisverheffing te Beesd ons op dat er een blikseminslag in de kerk
was geweest. Theo bezocht de kerk en hij constateerde dat het
kerkgeluidsysteem ‘vreemd deed’… Na overleg met Donatus
Verzekeringen werd de schadetaxateur ingeschakeld en het grootste
deel van de apparatuur werd ook door hem als defect geoormerkt: de
kerkversterker, de ringleidingversterker, de ontvangers van de draadloze
microfoons, de CD-recorder, een subwoofer … en dat terwijl de kerk wél
was voorzien van bliksemafleiding!
Oorzaak van de defecte apparatuur was niet dat de bliksemafleiding
niet heeft gefunctioneerd … misschien moeten we toch zeggen dat de
bliksemafleiding deels oorzaak is geweest.
Wanneer een blikseminslag wordt afgeleid dan verdwijnt de zeer hoge spanning via de geleiding op
het pand de grond in en via het vocht in de grond (bijvoorbeeld grondwater) wordt deze spanning zo
verspreid in de grond dat uiteindelijk de spanning verdwijnt. Echter … wanneer de spanning van de
blikseminslag de grond in verdwijnt dan ontstaat er een magnetisch veld, inductie genoemd. De
230V-, luidspreker-, ringleiding- en microfoonbekabeling in de kerk fungeert voor die inductie als
antenne en transporteert de inductie naar alles wat daarop is aangesloten. Zo zijn er in het verleden
kerken geweest die niet alleen defecten hadden in het kerkgeluidsysteem, maar ook in de
verwarming, de telefooncentrale van het secretariaat, computers tot aan de koffiemachine.
Ontzorgen
De kerkbeheerder heeft bij zoveel schade er een flinke klus aan om alles te inventariseren. Dialoog
Church Sound neemt voor het geluidsysteem deze zorg over: wij nemen met de kerkverzekeraar
contact op, maken eventueel afspraken met de schade-expert en zorgen dat administratief het zo
wordt geregeld dat u alleen de schadefactuur hoeft door te sturen naar uw verzekeraar.
Opgelost
In goed overleg met Donatus Verzekeringen, de schade-expert en de kerkbeheerder is inmiddels het
kerkgeluidsysteem in Beesd weer op orde, zelfs beter geluid dan voorheen omdat in de afgelopen
jaren sinds de eerste plaatsing de apparatuur enorm is verbeterd. Zo zijn alle partijen tevreden …
tenminste … nu nog de verwarming aan de praat krijgen, want de winter komt er aan! We wensen de
kerkbeheerder daar alle sterkte bij.

We wensen u niet alle ellende van bliksemschade toe, maar mocht het u overkomen:
bel 040-2.420.840 en we staan voor u klaar.
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