
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.  

 

 
 
 
 
 
 
Nieuw in het assortiment: de MediaBox.  
Meekijken met of luisteren naar de dienst of viering 
thuis via de eigen TV is nu nog eenvoudiger geworden.  
 

De MediaBox maakt gebruik van de 
Android App voor Kerkomroep. De 
MediaBox wordt aangesloten op wifi 
en de HDMI-aansluiting van de TV. U 
heeft dus geen tablet of smartphone 
nodig.  
 

Het grote voordeel is dat bij het aanzetten van de 
MediaBox de meeste TV’s automatisch over zullen  
schakelen naar de Kerkomroep-App. Met de 
mogelijkheden van voorkeursinstellingen, biedt dat 
dus nog meer gemak!  
 

De kosten van een MediaBox bedragen € 59,95 inclusief 
BTW. De MediaBox is dan reeds voorbereid met de 
Kerkomroep-app.  Stelt u prijs op een demonstratie bij u 
op locatie? Wij komen graag bij u langs.  
 

 

Vanaf januari 2017 meer controle op Fair Use Policy.  
Om het voor mensen thuis mogelijk te maken om een 
dienst of viering mee te maken via de PC of laptop, 
hebben veel kerken een abonnement Internet Audio 
Toegang of Internet Video Toegang afgesloten voor een 
bepaald aantal (al dan niet anonieme) gelijktijdige 
luisteraars of gelijktijdige kijkers.  
 

Dit abonnement werkt conform de Faire Use Policy. Dat 
houdt in dat bij incidentele overschrijding van het aantal 
luisteraars of kijkers, geen extra kosten worden berekend. 
Daarnaast wordt niet beperkt op het aantal luisteraars of 
kijkers die een dienst of viering willen meebeleven.  
 

Als Technisch Contactpersoon heeft u toegang tot het 
sIKN-Beheersysteem en kunt u ook de statistieken 
bekijken van het aantal luisteraars of kijkers. In het 
beheersysteem heeft u tevens zelf de mogelijkheid om de 
abonnementen bij te stellen naar het luister- of kijkgedrag 
wat u in de statistieken kunt terugzien.  
 

Reeds geruime tijd zien wij dat bij verscheidene kerken de 
abonnementen niet meer overeenkomen met het 
gemiddelde aantal luisteraars of kijkers per zondag. Waar 
een abonnement voor 5 kijkers is afgesloten, kijken er 
bijvoorbeeld wekelijks meer dan 20 personen.  
 

Wanneer uw kerk structureel meer gelijktijdige luisteraars 
of gelijktijdige kijkers heeft dan binnen het afgenomen 
abonnement vallen, kunt u als contactpersoon per medio 
januari via e-mail van ons berichtgeving verwachten met 
uitleg over de mogelijkheden.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw afspeelprogramma (player) in de website. 
Wanneer uw luisteraars gebruik maken van de website, 
maakt men gebruik van de zogenaamde sIKN-player. Deze 
player werkte met Flash maar de fabrikanten van 
browsers willen dat niet meer ondersteunen.  

 

De nieuwe player die afgelopen week in gebruik genomen 
is, werkt dan ook volgens de standaard HTML5 die in 
2012 vrijgegeven is. In de afgelopen jaren hebben alle 
browsers (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer) 
HTML5 geïmplementeerd zodat de overstap naar van 
Flash naar HTML5 gemaakt kan worden zonder dat 
daardoor gebruikers van kerkomroep.nl diensten en 
vieringen behoeven te missen.  
 

 

Reserveert u alvast in uw agenda! 
De Kerkenbeurs te Utrecht wordt dit jaar gehouden op 
vrijdag 17 en zaterdag 18 maart 2017. Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.kerkenbeurs.nl  
 

De Kerkbeheerdersdag van 2017 zal worden gehouden op 
zaterdag 8 april 2017 te Bunnik. Deze dag wordt speciaal 
voor u als contactpersoon georganiseerd om u op de 
hoogte te houden van alle ontwikkelingen op het gebied 
van Kerkradio en Kerk-TV. 
 

U komt toch óók?! 
 

 

Wist u dat?  
….u op www.kerkomroep.nl uw eigen Kerkpagina ter 
beschikking heeft? Dit is het gedeelte wat te zien is boven 
de archieven.  
 

Deze pagina kunt u als beheerder zelf voorzien van 
informatie zoals contactpersoon voor Kerkradio, de 
website van de kerk en de kerktijden. Ook kunt u hier een 
foto van uw kerk plaatsen.  
 

Wij krijgen regelmatig kerk-specifieke vragen van 
luisteraars of kijkers over zaken zoals de aanvang van een 
dienst of viering. Wij verwijzen de luisteraar of kijker dan 
naar de kerk in kwestie. Wanneer de informatie op uw 
eigen Kerkpagina binnen Kerkomroep.nl is ingevuld, is  
het voor de mensen thuis een stuk eenvoudiger om 
contact te zoeken met uw kerk of de website van uw kerk 
te vinden.  
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De vrijwilligers van sIKN en de 
medewerkers van DCT Net 
wensen u goede Kerstdagen 

en een voorspoedig 2017! 
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