De Protestantse Godeharduskerk te Marrum geeft beeld
weer op grote TV-schermen
-februari 2020-

… en dat zonder het monument geweld aan te doen!
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te
Marrum moest een belangrijke keuze maken. Men wilde graag beeld
kunnen weergeven in de kerk maar een projectiescherm ophangen in de
prachtige Godeharduskerk was toch een punt van discussie. Theo Dul werd
gevraagd om mee te denken en kwam met een oplossing:
twee TV-schermen op trolleys. Op die manier kunnen de TV-schermen op
de plaats waar dat nodig is worden neergezet en weer veilig opgeborgen
als de TV-schermen niet meer nodig zijn.
De Godeharduskerk is zoals zovele kerken een Rijksmonument. Deze stamt uit de 13e eeuw en wordt met veel zorg
onderhouden door de Protestantse Gemeente te Marrum. Omdat er vanuit Monumentenzorg voorschriften zijn waar de
gebruiker zich aan dient te houden wordt elke keer opnieuw bekeken wat wel en ook niet is toegestaan. Het monument
mag op geen enkele manier geweld worden aangedaan en daar denken we graag in mee. Monumentenzorg ziet daarop toe
en juicht oplossingen zoals door Theo Dul voorgesteld zeer toe.
De Protestantse Gemeente Marrum heeft nu de mogelijkheden om diverse
soorten beeld weer te geven vanaf een laptop:
- liedteksten;
- de tekst van Bijbellezing;
- films vanaf bijvoorbeeld youtube of van zendingsprojecten
- foto’s
- PowerPoint presentaties tijdens (ere)diensten en vergaderingen.
De grote TV-schermen van 58” doorsnede zijn gemonteerd op verrijdbare
trolleys met degelijke wielen zodat het eenvoudig is om de schermen te
verplaatsen. Met een meegeleverde laptop die ook is aangesloten op het
kerkgeluidsysteem kunnen ook films worden vertoond mét
muziekweergave. Bij de eerste test heeft Theo een prachtig orgelconcert
afgespeeld en de aanwezigen waren zeer onder de indruk. Met de
combinatie beeld en geluid kan het College van Kerkrentmeesters de kerk
ook beter verhuren.
Bent u ook benieuwd naar de mogelijkheden om beeld weer te geven in
uw (monumentale) kerkgebouw? Theo Dul bezoekt u graag om de
mogelijkheden met u te bespreken! Bel ons centrale telefoonnummer
040-2.420.840 om een afspraak te maken.
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