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Ontvangt u deze nieuwsflits en bent u geen technisch 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.  
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U en het beam-team: 4 handen op één buik? 
Sinds de intrede van de beamer binnen de kerken, is 

vaak naast de bestaande Kerkradio-commissie een 

andere commissie aan de slag gegaan, in de volksmond 

over het algemeen beam-team genoemd. Enthousiaste 

vrijwilligers die nieuwe technieken met veel toewijding 

toepassen binnen de kerk. En nu zijn er nog meer 

mogelijkheden bijgekomen!  
 

Het uitzenden van beeld is sinds enkele 

jaren mogelijk en de beam-teams zijn 

enthousiast op onderzoek uitgegaan. 

Maar wat blijkt: Het beam-team is niet 

op de hoogte van de uitbreidings-

mogelijkheden van het systeem waar 

uw kerk reeds mee werkt voor het 

uitzenden van geluid.  
 

Men gaat op eigen gelegenheid aan de slag om een 

systeem aan te schaffen waarmee het uitzenden van 

beeld mogelijk wordt. Zo kan het dus gebeuren dat er 

opeens twee systemen naast elkaar komen te staan, met 

alle kosten en nodige emoties van dien. Dit is dan ook de 

reden dat wij u de vraag stellen  “Kerkradio- en beam-

team binnen uw kerk: 4 handen op één buik?”.  
 

Weet ú of uw beam-team actief is op het gebied van 

beelduitzendingen? Weet uw beam-team welke 

mogelijkheden er zijn met sIKN? Het uitzenden van 

beeld kan eenvoudig met enkele uitbreidingen binnen 

het huidige systeem.  
 

Neem gerust contact op voor meer informatie of een 

voorlichtingsbijeenkomst bij u ter plaatse,  ook uw 

beam-team is vanzelfsprekend van harte welkom. Wij 

kunnen informeren over partijen waarmee wij ervaring 

hebben op het gebied van beeld- en geluidsapparatuur. 

Doe er uw voordeel mee!   
 
 

Nieuw in de Kerkomroep-app. 
Onze Kerkomroep-app is voor veel mensen een uitkomst 

gebleken. Net zoals apparatuur in de loop der jaren is 

doorontwikkeld om te voldoen aan  bepaalde wensen 

(bijvoorbeeld KWR via wifi), gebeurt dat ook met de app.  
 

Inmiddels zijn er aanpassingen gemaakt zodat 

gebruikers via “Instellingen” kunnen kiezen of: 

- de app op de achtergrond moet blijven 

draaien als iets anders wordt opgestart  

- besloten kerken wel of niet getoond 

moeten worden 

 

Ook is in het centrale menu een button “Radiostations” 

opgenomen. Hieronder treft u bijvoorbeeld Musica 

Religiosa aan.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Bestellen apparatuur en levertijd rond Kerst. 
De tijd gaat snel, nog even en de klokken luiden alweer 

voor de Kerstvieringen. De ervaring leert dat rondom de 

Kerstperiode kerken extra apparatuur bestellen.  
 

Alle bestellingen van luister- of kijkapparatuur die 

binnen zijn vóór dinsdag 9 december  2014 zullen wij 

nog voor de Kerstdagen kunnen leveren.  
 

Bestellingen die daarna binnenkomen, zullen 

vanzelfsprekend in behandeling worden genomen maar 

daarbij kunnen wij u niet garanderen dat uw bestelling 

nog voor de Kerstdagen bij u afgeleverd wordt.  
 

Voor het nabestellen van apparatuur 

kunt het nabestelformulier gebruiken 

wat u aantreft als u inlogt in het 

beheersysteem via de website 

www.sikn.nl onder de tab Vrijwilligers 

links onderin de pagina. 
 

 

Te koop geboden. 

- 8 KWR’s bij de Protestantse Gemeente 

Geldrop-Mierlo, contactpersoon dhr. Henk 

Schalen, henklaaske@onsbrabantnet.nl 
 

Vanzelfsprekend zal de overgenomen apparatuur nog in 

het sIKN Beheersysteem “verplaatst” moeten worden. 

Voor deze omzetting worden eenmalige 

Administratiekosten van € 30,25 (inclusief BTW) 

berekend door sIKN. Graag ontvangen wij ook een door 

beide kerken getekend document voor akkoord.  
 

Bent u geïnteresseerd in overname van apparatuur? Let 

u dan wel op dat er kleine verschillen kunnen zitten in 

het type KWR. KWR Type I is herkenbaar aan gele 

knoppen en is geschikt voor analoog inbellen en 

aansluiting op ethernet. KWR Type II is herkenbaar aan 

rode knoppen en is geschikt voor wifi en aansluiting op 

ethernet. Met een extern inbelmodem kan worden 

ingebeld. Beide zijn uitstekend te gebruiken maar 

installatie is net even anders. Handleidingen treft u aan 

via de website.  
 
 

Reserveert u vast in uw Agenda! 
 

26 & 27 november 2014:  

Christelijke Ondernemersdagen te Bunschoten 
www.christelijkeondernemersdagen.nl  
 

20 & 21 maart 2015:  

Beurs Kerk & Gemeente te Utrecht 
www.kerkengemeente.nl  
 

11 april 2015:  

Kerkbeheerdersdag sIKN te Bunnik 

 


