Geluid,

kraakhelder en
overal verstaanbaar
Geluid
Uw kerk verdient een goede geluidsinstallatie en
kerktelefoniesysteem. Het is immers belangrijk
dat de boodschap kraakhelder en zonder
akoestische vervorming wordt overgebracht!
Daarom werkt Lagarde met geluidsinstallaties
van het merk Bose. Bose staat bekend om haar
superieure geluidskwaliteit en bedieningsgemak
van de installatie.
Lagarde heeft ook diverse toepassingen op kerktelefoniegebied. Zo zijn wij dealer van Streamit
en Rivendel, twee kwaliteitssystemen met
eenvoudige bediening. Met een druk op de knop
kan de kerktelefoonluisteraar inschakelen en de
diensten kraakhelder vanuit huis meemaken.

Kiest u voor kwaliteit,
kiest u voor Lagarde!

Naast geluidssystemen en kerktelefonie is Lagarde
ook gespecialiseerd in alarmsystemen, telecom en
automatisering.

Lagarde BV, Dorpsstraat 102, 3881 BE Putten, tel. 0341 - 375 757, fax 0341 - 37 57 58, info@lagarde.nl, www.lagarde.nl
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Dé specialist in allerlei geluid
Redactioneel

Schaap Sound is specialist in geluid binnen
het kerkgebouw.
Een opsomming van recente producten en
diensten geeft de beste indruk:

Colofon

– Aanleg, verbetering en onderhoud van geluidsinstallaties

Geachte lezer(es),

– Ontwerp en realisatie van ringleidingsystemen

Voor u ligt het tweede nummer van Kerkcontact.
We schrijven februari 2007. Het eerste nummer
dateerde van juni 2006. U begrijpt het wellicht:
Kerkcontact verschijnt tweemaal per jaar en is
geheel gratis. Alle kerken in Nederland ontvangen
dit medium. De doelstelling voor de toekomst is
dat Kerkcontact gaat functioneren als Gouden Gids
voor kerken.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, bevat
Kerkcontact ook ditmaal een aantal bedrijven die
actief zijn in de kerkenbranche. In dit magazine
treft u advertenties en advertorials van deze
bedrijven aan. In volgende edities zullen ook
meer beschouwende artikelen staan over de
ontwikkelingen in deze markt. Daarvoor zijn we
op zoek naar goede ideeën, door de lezers zelf
aangedragen. Geef uw idee door via info@cbcmedia.
nl.
Wij wensen u veel plezier toe bij het lezen van dit
blad. Mocht het blad op dit moment voor u niet
interessant zijn, bewaar het dan of geef het door
aan anderen. Wij denken dan aan de leden van de
beheers- of bouwcommissie.

– Ontwikkeling en levering van kerktelefoonsystemen

Kerkcontact is een uitgave van CBCmedia V.O.F.
Het magazine wordt gestuurd naar alle kerken in
Nederland en het Nederlandssprekende deel van
België (6350 adressen). Niets van deze uitgave
mag worden overgenomen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

(van ‘klassieke’ kerktelefoon tot nieuwe oplossingen)
– Multimediaprojecten (beamers, projectieschermen, videomixers)
– Volledig draagbare/ draadloze geluidssystemen
– Opname- en dupliceerapparatuur
– Akoestiekmeting en advies

De uitgangspunten zijn optimale spraakverstaanbaarheid, eenvoudige bediening en een hoge mate
van bedrijfszekerheid.

Digitaal opnemen
Veel kerken kiezen op dit moment voor een digitale
opname. Een losse digitale recorder of een combinatie met het nieuwe kerktelefoonsysteem is mogelijk. Digitale opnames zijn makkelijk te archiveren,
bewerken en kopiëren naar audiocd’s.
Voor het kopiëren van cd´s en dvd’s levert Schaap
Sound een complete serie snelkopieerapparatuur.
Schaap Sound vertelt u graag wat de beste mogelijkheden zijn!

Kerktelefonie
Schaap Sound is al lange tijd nauw betrokken bij
Nieuws
kerktelefonie. In de afgelopen jaren zijn er duizenden kerktelefoonversterkers geleverd aan kerken,
Schaap Sound wil voorop lopen bij de allernieuwverspreid over het hele land. Wat dat betreft heeft
ste ontwikkelingen op de voet. Sinds 2006 levert
Schaap Sound een traditie hoog te houden. Daarom
Schaap Sound een nieuw automatisch regisserend
biedt Schaap Sound ook de nieuwste oplossingen
versterkersysteem wat zich zelf inregelt op de
aan ter vervanging van de ‘klassieke’ kerktelefoon:
akoestiek van de kerkzaal! Verder wordt intensief
draadloze kerktelefonie en Streamit (kerktelefonie
gewerkt aan diverse (digitale) luidsprekersystemen,
via internet of intranet). In
waarbij o.a. de verticale en
sommige situaties biedt een
horizontale openingshoek
Specialisten in
combinatie van beide systemen
via software instelbaar is.
uitkomst. Zo is het bijvoorbeeld
spraakverstaanbaarmogelijk om een tweede kerkNieuwsgierig?
heid en mediatechniek
gebouw, verenigingsgebouw
Ons advies beperkt zich niet
of aula te koppelen met een
tot één oplossing. Dat is
draadloze zender op een andere locatie.
vanzelf afhankelijk van uw wensen en het gestelde
budget. Vanuit Ridderkerk en Zwolle heeft Schaap
Kerk op Internet
Sound al vele projecten gerealiseerd. Bent u de volEen belangrijk instrument voor een missionaire gegende? Schaap Sound maakt graag kennis met u!
meente is de toegankelijkheid van de kerkdienst of
Schaap Sound Ridderkerk
samenkomst: Met onze techniek en ervaring hebt u
Reijerweg 195
dit in korte tijd en tegen geringe kosten geregeld.
2983 AR Ridderkerk
Telefoon: 0180 626982
Duidelijk verstaanbaar
Fax: 0180-625 462
Veel gebouwen hebben een ‘levendige’ akoestiek:

Redactie
Johan van der Stoel
Korstiaan van Vliet
Vormgeving
Reclamebureau Sprékend
www.sprekend.com
Uitgever/Redactie
CBC media VOF
T.a.v. redactie Kerkcontact
Flight Forum 3543
5657 DW Eindhoven
06-15455405
info@cbcmedia.nl

Wilt u de volgende keer een extra nummer
ontvangen of moeten we dit blad de volgende keer
naar een ander adres sturen? Stuur een email naar
info@cbcmedia.nl of geef uw wijziging door via
www.cbcmedia.nl.
Wij stellen het erg op prijs als u uw mening over
dit magazine doorgeeft. Ook ideeën voor volgende
nummers zijn welkom. Info@cbcmedia.nl is
daarvoor het juiste kanaal.
Met vriendelijke groet,

mooi voor muziek, maar moeilijk voor spraak.
Vooral in deze situatie heeft Schaap Sound veel
ervaring om een prima spraakverstaanbaarheid te
realiseren.

Johan van der Stoel
Korstiaan van Vliet

C B C
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Schaap Sound Zwolle
Telefoon: 038-4 669 822
Email: info@schaapsound.nl
www.schaapsound.nl

AUDIOserver.nl
Kerken ‘Spread the word’
via uw eigen podcast
‘Podcasts’ maken een ferme opmars. Er zijn
wereldwijd 65.000 podcasts en elke week
komen er 1.000 nieuwe bij! Vooral voor kerken zijn er kansen ‘to spread the word’ via
dit moderne medium. Met andere woorden,
een nieuw evangelisatiemiddel.

automatisch geconfigureerd. Ook kan er aangegeven worden of de uitzendingen publiek dan wel
privé zijn. De uitzendingen kunnen automatisch
worden opgenomen en via de website voorzien worden van informatie over de predikant en de liturgie.
De opnamen kunnen ook automatisch beschikbaar
gemaakt worden op de Lukas ontvangers en op de
website van de kerk zodat luisteraars de dienst op
eigen gelegenheid kunnen beluisteren.

Curvy

Dokomo

Kenmerken
- Modern uiterlijk, goed zitcomfort
- Leverbaar in 10 kleuren kunststof, hout
of gestoffeerd
- Eenvoudig te koppelen en te stapelen
- Uitermate geschikt voor semipermanente en tijdelijke
opstellingen

Kenmerken				
- Hogere rugleuning voor extra ondersteuning
- Comfortabel voor langer zitten
- In beukenhout of gestoffeerd
- Eenvoudig te koppelen en te stapelen
- In een radius te koppelen

Opties:
- Bijbelafleg
- Met of zonder
armlegger
- Rug en zitting te
beitsen in kleur
naar keuze

Een podcast is een soort radioprogramma waarvan
de opname van het internet naar een MP3-speler
wordt gekopieerd en afgespeeld. De term podcasting is een samentrekking van iPod - de draagbare
Goedkoper
MP3-speler van Apple - en broadcasting (Engels
Door de hoge mate van automatisering van het
voor uitzenden). Het is een moderne techniek,
AUDIOserver.nl systeem is het mogelijk om de
waarmee ook kerkdienstopnamen automatisch op
kosten laag te houden. De eenmalige aansluitkoseen MP3-speler te downloaden zijn.
ten zijn slechts €50,- per uitzendlocatie. Ook de
Het is nu mogelijk om de preek van zondag op elk
maandelijkse abonnementskosten zijn met €5,- per
gewenst moment nog eens
maand per uitzendlocatie laag te
Honderden kerken noemen. De kosten voor het rechtna te luisteren, bijvoorbeeld
onderweg naar het werk.
evangeliseren met streeks luisteren en downloaden van
opnamen bedragen 5 eurocent per
Moderner
luisteraar per uur. U betaalt dus naar
hun eigen podcast
AUDIOserver.nl biedt als
gelang het gebruik. Gemiddeld komt
enige in Nederland de aangesloten kerken de
dit voor de uitzendingen neer op ongeveer 1 euro
mogelijkheid om hun kerkradio uitzendingen via
per luisteraar per maand.
internet automatisch op te nemen en te publiceren
als podcast. Hiermee krijgen luisteraars de mogeHonderden kerken
lijkheid om eenvoudig en automatisch de meest
Inmiddels hebben meer dan 250 kerken gekozen
recente preken op hun MP3-speler of PC te beluisvoor een toekomstvaste internet kerkradio-oplosteren. Podcasten laat zien dat kerkradio via internet
sing van AUDIOserver.nl. Deze kerken kiezen voor
toekomstvast is en telkens nieuwe mogelijkheden
AUDIOserver.nl omdat ze daarmee een modernere,
biedt omdat het gebaseerd is op moderne internet
eenvoudiger en goedkopere internet kerkradiotechnieken.
oplossing krijgen. Kijk voor de beschikbare podcasts
op http://audioserver.nl/podcast.
Eenvoudiger
Bij AUDIOserver.nl draait alles om eenvoud.
Meer informatie?
Aanmelden gaat snel en eenvoudig. Een online
formulier van tien vragen volstaat om direct de
AUDIOserver.nl
klantgegevens per e-mail toegestuurd te krijgen.
t.a.v. Klaas Jan Wierenga
Met deze gegevens kan het uitzenden met een PC
Hunneperweg 2E
of Streamit kerkinternetzender beginnen.
7418 EH Deventer
Om de rechtstreekse uitzending te beluisteren
0570-672716
gebruiken de kerktelefoonluisteraars een Streamit
AUDIOserver.nl
Lukas ontvanger. Deze ontvangers worden eenvouinfo@audioserver.nl
dig via de website aangemeld en daarmee verder

Lynx

Feniks

Kenmerken
- Comfortabel
- Eenvoudig koppelsysteem, geen handlingstijd
bij het koppelen.
- Met armleggers
- Leverbaar in hout,
gestoffeerd,
of combinatie
van beide

Kenmerken
- Geen schroef te zien
- Goede bijzetstoel voor ontvangstruimtes,
spreekkamers of zaalopstelling
- Leverbaar in hout, gestoffeerd of combinatie
van beide
- Eenvoudig te koppelen en te stapelen
- In een radius te
koppelen

Opties
- Schaal te beitsen in kleur
naar keuze

Opties
- Rug en zitting te
beitsen in kleur
naar keuze
- Met of zonder
armlegger

Casala Meubelen Nederland BV
Rolweg 10
4104 AV Culemborg
T: + 31 (0) 345 517 388
F: + 31 (0) 345 532 067
E: info@casala.com
www.casala.com
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Opties
- Schaal te beitsen in kleur
naar keuze
- Met of zonder
armlegger









Al meer dan 10 jaar ervaring in versterking van spraak en muziek



Verkoop - Verhuur - Installatie

Kerkgeluid

Ringleidingversterkers

Streaming audio en video (Kerktelefoon)

Digitale DSP voor akoestisch moeilijke gebouwen

Noodverlichting en Ontruimingsinstallaties (NEN 2575)

Beamers en Projectieschermen

Muziekinstallaties en Theaterverlichting


Door het leveren van maatwerk hebben wij voor elke
kerk de juiste oplossing. De mensen van Relisound zijn

specialisten op gebied van geluid, akoestiek en electronica.

Service is onze sterke kracht. Graag komen wij een
keer bij u langs voor een demonstratie of advies.





Oosthavendijk 19A 4475 AA Wilhelminadorp Tel. 0113-229519
info@relisound.nl www.relisound.nl








Relisound


















Rivendel Kerkradio systeem;
								 goed en goedkoop
Rivendel Electronics wordt ook vertegenwoordigd
door Streamit in Eindhoven en door een 10-tal
dealers door geheel Nederland. Zie de website
www.streamit.eu onder de kop “Producten” en “Informatie Kerkradio via de ether”. De Hoofddealers
zijn Lagarde Telecom in Putten en Schaap Professionele Geluidstechniek in Ridderkerk en in Zwolle.





Enkele belangrijke kenmerken van het Rivendel
Kerkradio systeem:
• Door speciale technieken schakelen (indien
gewenst) de ontvangers thuis automatisch in; dus
‘live’ contact naar de luisteraars
• Professionele en duurzame zendinstallatie; eenvoudig qua installatie en bediening
• Zendbereik tot vijf a acht km binnenshuis (vogelvlucht) en vijftien km of meer met een buitenantenne
• Kosten: aanschafkosten kerkradiosysteem en
jaarlijks 276 euro per kerk (zendvergunning)
• Zeer eenvoudige bediening van de ontvangers,
deze zijn speciaal ontwikkeld voor de doelgroep
• Geluidskwaliteit door compressietechnieken
beter dan het oude kerktelefoonsysteem
• De Rivendelontvangers kennen een goede prijs/
kwaliteitverhouding
• Alles in eigen beheer; helemaal eigen ‘baas’. Geen
afhankelijkheid van providers of stichtingen
• Tijdelijke luisteraars (denk aan ‘onverwachte’
zieke mensen) direct realiseerbaar
• De ontvangers zijn ook mobiel en op andere locaties te gebruiken
• De ontvangers zijn universeel; ook andere draadloze kerken zijn vrij te ontvangen
• Systeem voldoet volledig aan alle Nederlandse en
Europese Wet- en Regelgeving
• Goedkope clusterkoppeling mogelijk met andere
kerken
• Is door Rivendel Electronics onafhankelijk met
kennis van zaken ontwikkeld
• De innovaties (voor nu en voor toekomstige
systemen) zijn door Rivendel zelf gepatenteerd











De Rivendel Kerkradio apparatuur kan zowel rechtstreeks bij de fabrikant als bij de dealers worden
aangeschaft. Op onze eigen website is veel informatie te vinden; kijk daarom op www.kerkradio.nl
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Neem gerust contact op voor verdere informatie of
voor een vrijblijvende offerte.
Rivendel Electronics
Contact: Ivo Maatman
Mail:
info@kerkradio.nl
Telefoon: 0742-6666-76
Fax:
084-756-1433
Website: www.kerkradio.nl
Adres:
Tichelkampweg 75
7621 GK Borne

Soepele overstap

Simpel besparen met het
Rivendel Kerkradiosysteem
Sinds februari 2005 is het mogelijk dat een
kerk met een vergunning van het Agentschap Telecom zelfstandig de dienst ‘live’
uitzendt naar ouderen thuis of in een
verzorgingstehuis. De luisteraar heeft alleen
een kerkradioontvanger nodig. De kerk op
haar beurt natuurlijk een zendinstallatie.
Het goede nieuws hierbij is dat het luisteren
naar de kerkdienst gratis is: het is onafhankelijk van hoeveel of hoe lang de mensen
luisteren. Na aanschaf van het systeem is de
enig overblijvende kostenpost voor de kerk
de zendvergunning van het Agentschap Telecom. Deze vergunning kost €276 per jaar.

van kerktelefoon naar kerkradio via internet
Alweer twee jaar maakt de St. Andreasparochie in het Limburgse Velden gebruik
van kerkradio via het internet. Twintig
parochianen die om uiteenlopende redenen
de diensten niet persoonlijk kunnen bijwonen, maken gebruik van een Lukas-internetontvanger. De overstap naar het nieuwe
systeem verliep probleemloos.

‘Een kind kan de was doen…’
Het installeren van de ontvanger bij de luisteraars
thuis is simpel. De luisteraar heeft alleen een stopcontact nodig; de ontvangst is draadloos. De aansluiting op de telefoonlijn is met de komst van de
kerkradio niet meer nodig! De ontvanger is ook ‘los’
te gebruiken. De luisteraar kan op elke gewenste
plaats de kerkdiensten beluisteren (zie afbeelding).

er niet geweest, behalve dan misschien die keer dat
we vergaten de computer in de kerk aan te zetten.
De feitelijke distributie van het signaal hebben we
uitbesteed aan een AUDIOserver.nl, een externe
serviceprovider die dat gedeelte van de techniek
professioneel en tegen lage luisterkosten invult.”

Extra service
In beginsel worden alle diensten in de St. Andreaskerk uitgezonden, dus ook de huwelijks- en
Pastoor Van der Ven (44), sinds 1999 werkzaam
uitvaartmissen. Het geluid van die diensten word
in twee parochies in Arcen en Velden met in totaal
automatisch op de harde schijf van de PC opge8000 parochianen, is bepaald niet wars van nieuwe
slagen. “Daarmee kunnen een hele mooie service
ontwikkelingen waarmee hij meer mensen bij de
bieden”, aldus pastoor Van der Ven. “Als iemand
kerkdiensten kan betrekken. Twee jaar terug werd
een geluidsopname van een bepaalde dienst wil
de knoop doorgehakt. De kosten van het aloude
hebben, dan kunnen we zelf een CD branden. Onze
kerktelefoonsysteem liepen steeds verder uit de
parochianen stellen dat erg op prijs. Het werken
hand en bovendien bood dat systeem onvoldoende
met kerkradio blijkt trouwens ook positieve reacflexibiliteit om snel iemand tijdelijk van een aanties vanuit onverwachte hoek op te
sluiting te voorzien. Zijn
Pastoor Van der Ven lacht:
kerkmeester, de heer
Streamit, pionier op het leveren.
“Iedereen
kan met een Lukas-ontDuif, nam het voortouw.
Na een marktonderzoek
gebied van uitzenden vanger de diensten volgen. Dat geldt
dus óók voor de restaurateur die een
en een inventarisatie van
huwelijksgezelschap moet opvangen.
van kerkdiensten
de beschikbare opties
Hij weet precies hoe de mis is verlostelde hij voor de diensten
pen en als die wat uitloopt kan hij de
vanuit de St. Andreaskerk
soep
wat
later
aanzetten.”
voortaan via het internet te gaan uitzenden.
Al met al is kerkradio via het internet een logische
Van die ‘stap in de toekomst’ heeft pastoor Van der
Ven geen moment spijt gehad: “Het systeem voldoet stap voor alle kerken die hun diensten nog niet
uitzenden of die een streep willen zetten onder
aan alle eisen die wij eraan stellen. Het gebruik lede conventionele kerktelefoon. Op onze vraag of
vert geen enkel probleem op - één druk op de knop
pastoor Van der Ven deze moderne techniek zou
om de PC aan te zetten en het systeem is uitzenddurven aanbevelen aan zijn collega’s volgt dan ook
klaar -, we kunnen heel gemakkelijk een nieuwe
een volmondig ‘ja!’.
luisteraar aansluiten en de kosten zijn beduidend

Simpele installatie in de kerk
Voor een kerk met een eigen toren (of hoog dak)
is de installatie van de zender gemakkelijk. De
zendantenne kan binnen en voldoende hoog onder
het dak worden geplaatst. Daarnaast is alleen een
aansluiting nodig naar de geluidsinstallatie of in
sommige gevallen vanaf een luidspreker ergens in
de kerk.
Rivendel Kerkradiosysteem; goed en goedkoop
Op basis van de verkregen zendvergunning is de
Het systeem is inmiddels erg populair. In de
kerk nu helemaal ‘eigen baas’; er is
afgelopen tijd zijn diverse
Het goede nieuws geen verdere afhankelijkheid van
kerken samen met zo’n 7000
derden bij het luisteren naar de
luisteraars overgestapt op het
is dat luisteren
kerkdiensten. Zodra de zender in
Rivendelsysteem. Het systeem
werking is gesteld, kunnen de luisteis scherp geprijsd, zodat na
naar de kerk nu
raars draadloos meeluisteren. Zonder
de introductie in een kerk de
luisteraars weer terug komen
helemaal gratis is inbelkosten, maar wel met een goede
geluidskwaliteit!
die jaren geleden door de hoge
kosten van kerktelefonie af moesten haken. Door
Naast het feit dat luisteren gratis is, is er nog een
de lage kosten kan de kerk de kerkradio aan een
ander uniek fenomeen: het gehele systeem schabreed publiek aanbieden.
kelt automatisch in en uit zodra de koster rondom
de dienst de geluidsapparatuur van de kerk in- en
Vergeleken met de situatie dat een kerk via het
uitschakelt. Ook bij de luisteraars thuis is het zo dat
oude kerktelefoonsysteem de diensten uitzendt,
de ontvanger (vanuit standbystand) vanzelf in en
betekent de kerkradio een besparing van bijna 200
uitschakelt bij aanvang en einde van de dienst. De
Euro per luisteraar per jaar. De kerken die nu gekoster heeft geen moeilijke apparatuur te bedienen;
kozen hebben voor het Rivendel kerkradiosysteem
het systeem werkt volledig automatisch.
besparen samen elk jaar nu al ruim één miljoen
euro op hun vaste lasten. In de grafiek hiernaast is
te zien wat bij een kerk met 25 luisteraars (afgezien
van aanschafkosten) uiteindelijk nu de jaarlijkse
kosten per luisteraar zijn. Bij kerkradio via internet
zijn de kosten gebaseerd op inbellen; indien men
al internet heeft vallen de kosten lager uit. Het is
duidelijk te zien dat de Rivendel kerkradio de goedkoopste oplossing is. Ook in aanschaf is dit systeem
goedkoper dan andere systemen.

lager.”
Gebruiksvriendelijk
Inmiddels maken twintig parochianen gebruik van
het nieuwe systeem. De Lukas internetontvangers
zijn door de kerk ingekocht en worden aan parochianen, met name zieken en ouderen, gratis ter beschikking gesteld. Die hoeven dus alleen de kosten
voor het ‘downloaden’ te betalen, een laag tijdsgebonden tarief. “De reacties zijn ronduit positief”,
aldus pastoor Van der Ven. “De Lukas zet je net zo
gemakkelijk aan als een gewone radio, de geluidskwaliteit is prima en de kosten laag. Storingen zijn
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Voor meer informatie:
Streamit BV			
Flight Forum 3543		
5657 DW Eindhoven
T 040 2556036
F 040 8443942
W www.streamit.eu
E info@streamit.eu

Lagarde en Bose:

ultieme combinatie

Geen geluidstechnicus
De nieuwe geluidsinstallatie hangt in de kerkzaal,
waarna de koster uitgebreide uitleg krijgt over de
bediening van de installatie. Hij is immers geen geluidstechnicus. Bose heeft daarom een schitterende
oplossing bedacht. Met een simpel bedieningspaneel kan het geluid optimaal geregeld worden. Zo
kan de koster het systeem voor de kerkdienst aanpassen op de spreker. Dit is handig als er meerdere
voorgangers zijn in hetzelfde kerkgebouw. Met de
draaiknop wordt de naam van de spreker opgezocht
en de geluidsinstallatie past zich volledig automatisch aan. Ook kan de installatie worden ingesteld
op goede of minder bezette diensten. Want bij
rouw- en trouwdiensten zitten meestentijds minder
mensen in de kerk dan tijdens de zondagse kerkdienst. Al deze handelingen kunnen met een paar
knoppen worden verwezenlijkt.

Een bekend probleem in de kerk is het geluid. Vele kerkgangers kunnen de diensten
niet goed volgen, omdat de geluidskwaliteit
te wensen overlaat. Dit kan verschillende
oorzaken hebben: de voorganger spreekt
zacht, de geluidsinstallatie staat verkeerd
ingesteld of de kerk is erg akoestisch, waardoor het geluid in de ruimte verdwijnt. Het
geluidsprobleem beperkt zich niet alleen tot
gesproken woorden, maar ook bij zang is de
geluidsinstallatie vaak mikpunt van kritiek.
Hoe pak je als koster deze problemen aan?
Lagarde heeft de oplossing!
Lagarde
Lagarde is een bedrijf wat opgericht is in 1991.
Gebruik PC
Destijds begonnen als telecommunicatiespecialist,
Een kerkgebouw van helder geluid voorzien is geen
maar al snel groeide het bedrijf uit naar een veelgemakkelijke opgave. Bose heeft om dit proces
zijdige organisatie. Als eerste
te vereenvoudigen een ingenieus
kwam er naast telecommunicatie
systeem ontwikkeld. Lagarde maakt
Een geluidsbeveiliging bij in het dienstengebruik van dit systeem. Het werkt
pakket. Inbraakbeveiliging,
als volgt: als kerk maakt u uw wensen
technicus van
branddetectie en ontruimingskenbaar wat betreft het geluid. Een
installaties zijn hier enkele
geluids-technicus van Lagarde tekent
Lagarde tekent
voorbeelden van. Naast beveihet kerkgebouw virtueel na op de
het kerkgebouw computer en plaatst diverse boxen in
liging en telecom zijn er nog een
aantal zaken waar wij ons mee
de ruimte. Vervolgens kunt u virtueel
virtueel na
bezig houden. Lagarde heeft zich
horen hoe het geluid in de kerkzaal
toegelegd op geluidstechniek in
gaat klinken als de geluidsinstallatie
kerken, maar ook bij mensen thuis.
in het gebouw hangt. Deze manier van werken is
Zo zijn wij dealer van het gerenommeerde Bose
vooral handig bij nieuw te bouwen kerken.
voor geluidsinstallaties in de kerk, maar ook leveren
wij kerktelefoontoepassingen van Rivendel en
Proefopstelling
Streamit. Kortom: Lagarde biedt een totaalconcept
Vanzelf kan bovenstaand systeem ook gebruikt
tegen een eerlijke prijs. Kiest u voor kwaliteit, kiest
worden bij bestaande kerkgebouwen. In bestaande
u voor Lagarde.
gebouwen kan een proefopstelling geplaatst worden, zodat de geluidsinstallatie ter plekke beluisterd
kan worden. Als de installatie naar tevredenheid is,
kan de aanleg beginnen. Lagarde werkt in het gehele proces met eigen medewerkers, van het eerste
contact tot de servicebeurten na de aanleg van de
installatie.

Service
Nadat Lagarde de geluidsinstallatie in het kerkgebouw heeft geïnstalleerd, kan de installatie worden
Makkelijk uitbreidbaar
gebruikt. Lagarde is daarna stand-by voor allerlei
Er is een bijzondere dienst in de kerk, waar veel
vragen. Het voordeel van een Bosemensen op af komen. De koster opent
een zaal om alle kerkgangers een
Een Bose-systeem systeem is dat het op afstand kan worden bediend. De koster dient alleen de
plaats te geven. Door de flexibiliteit
kan op afstand
internetverbinding van de kerk open te
van de geluidsinstallatie geeft hij op
zetten en Lagarde verleent de gewenste
het bedieningspaneel aan dat er naast
worden bediend service. Ideaal, omdat er niemand aande kerkzaal nog een zaal moet worden
wezig hoeft te zijn in het kerkgebouw.
voorzien van geluid. Vervolgens zorgt
Lagarde is u graag van dienst!
het Bose-systeem ervoor dat in de
zaal de dienst helder en duidelijk te
Adresgegevens
volgen is.
Lagarde B.V.
Dorpsstraat 102
Een kerkgebouw kan op een zeker moment alle
3881 BE Putten
kerkgangers geen plaats meer geven. Tijd voor een
0341-375757
uitbreiding van het aantal zitplaatsen. Vaak moet
www.lagarde.nl
de geluidsinstallatie ook uitgebreid worden. Met
een Bose-geluidsinstallatie is een dergelijke uitbreiding gemakkelijk te realiseren. Lagarde kan u
hierin adviseren.
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