
Ontvangt u deze nieuwsflits en bent u geen contactpersoon meer, dan kan de beheerder van uw kerk via sIKN beheer aangeven dat u geen nieuwsbrief meer wenst 
te ontvangen. Eventueel kunt u ook contact opnemen met de sIKN Helpdesk om u uit te schrijven. De sIKN Helpdesk is bereikbaar via e-mail op helpdesk@sikn.nl of 
per telefoon op 0182 – 750 545.  

 

 
 
 
 
 

Informatiebord leverbaar voor in de 
kerk: attent maken op uitzending!  
Steeds meer kerken zenden ook beeld uit. Om duidelijk te 
maken voor bezoekers dat u geluid en beeld uitzendt, kunt 
u op strategische plaatsen in uw kerk een bord ophangen.  
Hierop wordt aangegeven dat er geluid en beeld worden 
uitgezonden en waarom. Dat voorkomt verrassingen voor 
de bezoekers en u heeft meteen bekend gemaakt dat er 
camera’s in het gebouw aanwezig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bord is gemaakt van mat plexiglas zodat het in elke 
omgeving past. Zowel bij steen en stucwerk als voor glas 
komt het bord goed tot zijn recht.  De borden zijn 
beschikbaar in A4- en A3- formaat, levering inclusief RVS 
afstandshouders voor montage.  
 
De kosten bedragen € 27,50 per stuk voor A4-formaat en     
€ 32,50 per stuk voor A3-formaat, exclusief verzendkosten. 
Mocht u een of meerdere informatieborden willen 
bestellen dan kunt u gebruik maken van het 
nabestelformulier of per e-mail via info@sikn.nl  

Kerkbeheerdersdag: 6 oktober 2018 
Dit jaar wordt de jaarlijkse Kerkbeheerdersdag van sIKN  
gehouden op zaterdag 6 oktober 2018. Reserveert u deze 
dag vast in uw agenda?  Het belooft weer een interessante 
bijeenkomst te worden!  
 
Een uitnodiging voor deze dag, de onderwerpen die aan 
bod gaan komen en informatie over de locatie, zult u in de 
zomer tegemoet kunnen zien. 
 
Bent u nog niet bekend met de Kerkbeheerdersdag?  
Deze dag organiseren wij speciaal voor u als 
contactpersoon voor Kerkomroep om u op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen op het gebied van Kerkradio 
en Kerk-TV. U krijgt de gelegenheid om diverse cursussen 
te volgen om uw kennis te vergroten van het systeem van 
sIKN, de apparatuur en diverse zaken omtrent geluid en 
beeld.  
 
Daarnaast is het een goede gelegenheid 
om kennis te maken met uw collega-
beheerders van andere kerken. Zo kunt u 
ook onderling kennis uitwisselen.  

 
 

 
 

Reacties van mensen thuis. 
Regelmatig krijgen wij bericht van mensen die thuis 
meeluisteren of kijken.  Soms betreft het een vraag, soms 
een bedankje en soms wordt een tip meegegeven om de 
uitzendingen te verbeteren.  Enkele van deze vragen en tips 
willen wij graag met u delen om zo de mensen thuis nog 
beter van dienst te kunnen zijn en u te laten weten wat er 
bij de mensen thuis leeft rondom het gebruik van 
Kerkomroep.nl. In de komende uitgaven van de nieuwsflits, 
zullen wij dan ook aandacht besteden aan deze reacties. 
 

Heeft u nog het archief van ….? 
Een wekelijks terugkerende vraag betreft de 
beschikbaarheid van archieven.  “Heeft u nog de 
doopdienst van mijn dochter die door een computerstoring 
verdwenen is?” of  “Wij vonden het heel bijzonder om de 
rouwdienst van onze moeder te kunnen terugluisteren, 
heeft u misschien ook nog de rouwdienst uit 2014 van onze 
vader in uw archief?”.  
 
Op de website van Kerkomroep.nl staan de beschikbare 
archieven, in totaal zo’n 50 stuks. Het oudste archief wordt 
automatisch vervangen wanneer er een nieuwer archief 
wordt geplaatst.  
 
Vanzelfsprekend verwijzen wij bij vragen over archieven die 
niet meer aanwezig zijn dan ook altijd naar de kerk in 
kwestie. Sommige kerken houden zelf een digitaal archief 
bij waardoor mensen toch nog een dierbare dienst of 
viering ter beschikking kunnen krijgen. Het is dan altijd 
bijzonder prettig wanneer bij de kerkinformatie 
contactgegevens staan waarnaar wij kunnen verwijzen. Dat 
kan een contactpersoon of het Secretariaat van de kerk 
zijn. Deze gegevens kunt u zelf invullen via sIKN Beheer.  
 
Heeft u vragen over archieven of over het invullen van uw 
contactgegevens op de pagina van uw kerk op 
Kerkomroep.nl? Onze helpdesk assisteert u graag!    

Bestellen apparatuur voor Pasen. 
De Paasdagen zijn in zicht en dan is de vraag naar 
apparatuur voor bij de mensen thuis vaak groter dan 
anders. Wanneer u vóór maandag 26 maart 2018 uw 
bestelling hebt geplaatst, kunnen wij de apparatuur nog 
tijdig bij de post aanbieden. Bestellingen die daarna 
worden gedaan, worden vanzelfsprekend in behandeling 
genomen. Wij kunnen dan echter niet meer met zekerheid 
aangeven dat de apparatuur tijdig bij u arriveert.  
 
Nabestellen is het meest eenvoudig met behulp van het 
Nabestelformulier of per e-mail via info@sikn.nl  
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