
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…………
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.  
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Nieuwsflits sIKN: Blijf ook  op de hoogte! 
Sinds maart 2007 brengt sIKN enkele malen per jaar een 

Nieuwsflits uit. Hiermee informeren wij u als klant van 

sIKN en DCT Net over de technische ontwikkelingen, 

nieuwe producten en evenementen waarbij sIKN 

aanwezig is. Zo blijft u op de hoogte van wat er speelt op 

het gebied van kerkradio en kerk-tv.  
 

Deze Nieuwsflits wordt per e-mail verzonden aan die 

contactpersonen die dit binnen het sIKN-beheersysteem 

hebben aangevinkt. De Nieuwsflits is ook te lezen via de 

website van sIKN.  
 

In de loop der jaren zijn er veel mutaties geweest in 

contactpersonen bij kerken, zowel bij de technisch als 

administratieve contactpersonen. Vanuit vragen van 

de nieuwe contactpersonen, blijkt echter steeds vaker 

dat men niet op de hoogte is van het bestaan van de 

Nieuwsflits.  

 

Om ervoor te zorgen dat alle contactpersonen toch op 

de hoogte zijn van het bestaan van de Nieuwsflits, 

hebben wij nu, 7 jaar na het verschijnen van de eerste 

Nieuwsflits, bij alle contactpersonen in het 

beheersysteem de keuze “Ontvangt Nieuwsflits” 

aangezet.  
 

Wilt u de Nieuwsflits blijven ontvangen? Dan hoeft u 

verder niets te doen. Wilt u de Nieuwsflits niet 

ontvangen? Dan kunt u met behulp van uw 

gebruikersnaam en wachtwoord inloggen in het sIKN-

beheersysteem en het vinkje bij “Ontvangt Nieuwsflits” 

uitschakelen.  
 
Heeft u hulp nodig bij het inloggen in het 

beheersysteem? Onze helpdesk helpt u graag.  De 

medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30 

uur tot 17:30 uur via info@sikn.nl of telefonisch via 

0182 – 750 545. 
 

 

 

Reserveert u vast in uw Agenda! 
 

20 & 21 maart 2015:  

Beurs Kerk & Gemeente te Utrecht 

www.kerkengemeente.nl  
 

11 april 2015:  

Kerkbeheerdersdag sIKN te Bunnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe sIKN-player: geschikt voor alle browsers. 
De laatste jaren zijn er steeds meer browsers op de 

markt gekomen waar mensen gebruik van maken. 

Voorheen was Internet Explorer vrijwel de enige 

beschikbare browser, nu zijn daar bijvoorbeeld Firefox 

en Google Chrome als populaire browsers bijgekomen.  

 

Om ervoor te zorgen dat met elke browser de 

kerkdienst goed gevolgd kan worden, is er nu een 

nieuwe sIKN-player beschikbaar.  
 

Was het voorheen nog nodig om de sIKN-player te 

downloaden,  nu wordt de nieuwe player automatisch in 

gebruik genomen wanneer iemand een dienst via 

www.kerkomroep.nl wil beluisteren. Wel zo eenvoudig 

voor de gebruiker! 
 

Voor diegene met de beschikking over een tablet, 

smartphone of STAS geldt dat er gebruik gemaakt kan 

worden van de gratis Kerkomroep-app. Hiervoor is dan 

ook geen browser nodig. 
 

 

Te koop geboden. 

- 12 KWR’s bij de Protestantse Gemeente 

Enkhuizen, contactpersoon de heer 

Klaas van Dekken, kdn@quicknet.nl  

- 9 KWR’s bij de Gereformeerde Kerk 

Rotterdam, contact opnemen kan via e-

mail aan ervela@telfort.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 (herkenbaar aan de gele knoppen) is geschikt 

voor analoog inbellen en ethernet. KWR Type II 

(herkenbaar aan de rode knoppen) is geschikt voor wifi 

en ethernet. Met een extern inbelmodem kan worden 

ingebeld. Beide zijn uitstekend te gebruiken maar 

installatie is net even anders. Handleidingen en andere 

documentatie treft u aan via de website als u inlogt bij het 

tabblad “Vrijwilligers”.  

 
 

 


