Beste mensen,
Toen, meer dan een jaar geleden, Jan Menno en ik het initiatief namen om weer
kerkdiensten te houden, weliswaar zonder kerkgangers, en deze uit te zenden via
“Kerkomroep” ontdekten we al gauw dat er luisteraars waren die moeite hadden om
in te schakelen op “Kerkomroep” omdat zij niets hoorden. Wij zijn toen begonnen om
ca. 15 minuten voor de dienst muziek uit te zenden zodat de luisteraar(ster) als hij/zij
inschakelde in ieder geval iets kon horen. Later toen we besloten om ook de
organisten weer te laten spelen hebben we de resterende tijd steeds opgevuld met
muziek.
De situatie van bijna anderhalf jaar geleden is gelukkig nu een stuk verbeterd, we
mogen weer naar de kerk, weliswaar op 1,5 meter, en we mogen weer zingen.
Ook staan we nu aan de vooravond van de ingebruikname van een nieuw video- en
audiosysteem in onze kerk (gepland voor 15 augustus).
Dit lijkt ons een mooi moment om terug te schakelen naar de situatie voor corona,
d.w.z. wij stoppen met de aanvullende muziek, hierdoor bent u aangewezen op het
spel van de organist voor de dienst. Als u vanaf zondag 15 augustus meer dan 3
minuten voor de dienst inschakelt, zult u dus mogelijk niets horen.
Met de ingebruikname van de nieuwe video-/audioinstallatie willen we ook overgaan
op een andere provider namelijk: www.kerkdienstgemist.nl.
De eerste tijd zullen de kerkdiensten via beide providers gevolgd kunnen worden
echter www.kerkomroep.nl alleen geluid en www.kerkdienstgemist.nl geluid en beeld.
Zodra de testfase achter de rug is zullen we definitief overstappen naar de andere
provider en u dit tijdig laten weten.Het leek mij een goede weg om u hierover middels
deze app. te informeren.
Als u luisteraars kent die niet aan deze app deel nemen, wees dan zo vriendelijk om
ze mondeling op de hoogte te stellen.
Piet Lasschuit,
mediateam

