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In het verleden werd dit verslag meestal geschreven door mijn collega Jan de Vries.       

Maar omdat Jan gaat stoppen met zijn werk als rayonvertegenwoordiger neem ik deze 

taak een keer van hem over. 

U heeft nog niet zoveel stukjes van mij kunnen lezen in het LOK-blad en dat heeft te 

maken met het feit dat ik niet zo’n schrijver ben. Ja zeker, ook daarin zullen we Jan 

zeker missen! Niet, dat ik niets mee maak op mijn reizen door het land voor de LOK 

maar ik vind het niet zo makkelijk om daar vervolgens over te gaan schrijven. 

Ook worden wij als rayonvertegenwoordigers regelmatig gebeld met soms best wel 

opmerkelijke vragen. Zo ook onderlaatst, toen belde er een kerk, ergens vanuit Zeeland, 

dat ze aldaar bezig waren met het bouwen van een nieuwe kerk. Dit omdat de oude te 

klein werd, ja u leest het goed, te klein! Dit is toch wel opmerkelijk in een tijd van 

leegloop en kerken die worden gesloopt of verkocht en soms een hele andere functie 

krijgen. Maar goed, deze meneer vroeg zich terecht af wat de bouwcommissie in deze 

kon doen om in het nieuwe gebouw een goede spraakverstaanbaarheid te creëren en dan 

juist zeker ook voor mensen met een persoonlijk hoortoestel. En dan niet alleen in de 

Kerkzaal maar ook in alle vergaderruimte´s. 

Kijk dat zien wij als LOK nu zo graag: Enerzijds mensen die zich bezighouden met geluid 

en alles wat daar bij komt kijken en anderzijds aankloppen bij een organisatie als de LOK 

omtrent een stuk expertise opdat gebied. Niemand is er die alles weet, ook wij als LOK 

weten niet alles omtrent geluid en wat daar bij kan komen kijken. Maar zo zegt een oud 

spreekwoord, twee weten er meer dan één! 

Er is gewoon ontzettend veel te doen met geluid en als LOK willen wij laten zien dat het 

wiel al is uitgevonden en om te voorkomen dat u als Kerk mogelijk voor vele tientallen zo 

niet honderden of misschien wel duizenden euro’s het schip ingaat willen wij u daar graag 

veelal kosteloos deelgenoot van maken. 

Ja veelal kosteloos, maar niet altijd. Soms moeten we gewoon bepaalde zaken in 

rekening brengen. Wel is het zo dat we dan werken en leveren tegen kostprijs!Het is 

tenslotte niet onze opzet om er aan te verdienen maar als het ons geld kost moeten we 

dat toch doorberekenen. Denkt u bijvoorbeeld aan de probeerset die wij sinds kort 

verhuren. Voor u als Kerk een ideale gelegenheid om eens uit te proberen of iets werkt 

zoals u verwacht had en het mogelijk voor de Kerk een verstandige aankoop betreft. 

Zo noem ik u een aantal dingen waar u als Kerk voordeel aan kunt hebben. En ook het 

afgelopen jaar waren er door het hele land diverse Kerken die daar dankbaar gebruik van  



 

gemaakt hebben. En wat ons betreft zal dat voor het lopende jaar niet anders zijn!Maar u 

zult wel terdege moeten beseffen dat we dat niet kunnen zonder de nodige handjes. Dus 

wil ik oproepen om hierin ook uw eigen verantwoordelijkheid te nemen en goed na te 

denken welke bijdrage u daar zelf in zou kunnen leveren. Wij als LOK willen heel veel 

maar met weinig handen blijft er ook heel veel liggen…! 

Wij horen en zien u graag komen, ook in 2009! 

Namens de Rayonvertegenwoordigers, 

Johan Slotboom 


