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Bezoek ons in november te Utrecht! 
In  de  maand  november  treft  u  ons  aan  op  twee 
evenementen die gehouden worden in de Jaarbeurs te 
Utrecht. 

Leven & Geloven.
Op 1 en 2 november 2013 wordt voor de eerste keer 
de  beurs  Leven  &  Geloven  gehouden.  Naast  een 
beursvloer  met  stands  variërend  van  boeken  tot  en 
met  Kerkomroep,  is  het  ook  een  inspiratie-  en 
ontmoetingsevenement  en  worden  er  diverse 
workshops en talkshows georganiseerd.  Kijkt  u voor 
het  complete programma maar eens op de website, 
hiervoor kunt u klikken op het logo van deze beurs! 

Wilt  u  kaarten  bestellen?  Klikt  u  dan  op  de  button 
“Toegangskaarten bestellen” . Met de code LG13SIKN 
ontvangt u 25% korting op de entree. 

Kerk&Gemeente
Op 29 en 30 november 2013 wordt voor de vierde keer 
de beurs Kerk&Gemeente gehouden. Ook hier treft u 
een beursvloer met stands, workshops en activiteiten. 
Deze  beurs  is  meer  een  vakbeurs  en  voornamelijk 
interessant wanneer u zich bijvoorbeeld wilt oriënteren 
op nieuwe inrichting of het uitzenden van beeld vanuit 
de kerk!

Ook voor deze beurs kunt u terecht op een website, 
hiervoor kunt u klikken op het logo van deze beurs. 

Wilt  u  kaarten  bestellen?  Klikt  u  dan  op  de  button 
“Registreer  voor  GRATIS  toegang”.  U  komt  dan 
terecht  op  de  website  van  de  beurs,  klikt  u  dan 
nogmaals  op  de  button  “Registreer  voor  GRATIS 
toegang” en vul uw gegevens in.

Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen? Wilt u graag 
de  Kerkomroep-app  eens  uitproberen  maar  heeft  u 
zelf  nog  niet  de  juiste  apparatuur?  Kom  langs!  Wij 
hopen u te mogen ontmoeten tijdens een of beide van 
deze evenementen te Utrecht! 

Apparatuur   aangeboden.  
Er zijn kerken die nog enkele luisterkastjes 
op  de  plank  hebben  staan.  Bent  u 
geïnteresseerd? Neemt u dan contact op 
met de desbetreffende contactpersoon om te vragen 
naar  de  prijs  en  desgewenst  de  koop  te  sluiten. 
Hieronder treft u een overzicht aan.

Aangeboden Kerkwebradio’s: 
- 10  stuks:  contactpersoon  dhr.  J.  Spaans, 
telefonisch bereikbaar via nummer 0592-352424

- 13  stuks:  contactpersoon  dhr.  P.  Maris, 
bereikbaar via email op pamaris@home.nl

- 15  stuks:  contactpersoon  dhr.  J.  Gerkema, 
bereikbaar via email op jgerkema@sikn.nl  

Aangeboden  IKR’s  (kabelontvangers  –  alleen  voor 
kerken die al IKR’s gebruiken!)

- 6  stuks:  contactpersoon  dhr.  G.  Buve, 
telefonisch bereikbaar via nummer 06-2190 3303

- 25 stuks: contactpersoon dhr. A. Nugteren, 
bereikbaar via email op a.nugteren61@upcmail.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. 

Wanneer u IKR’s overneemt van een andere kerk, dan 
kan  het  zijn  dat  er  een  programmeerkaartje  besteld 
moet worden om de IKR in te stellen voor de juiste 
regio. De kosten hiervan zijn € 35,- ( inclusief BTW en 
verzendkosten). U kunt bij de helpdesk informeren of 
het  noodzakelijk  is  dat  u  een  dergelijk  kaartje  moet 
bestellen. 

Voordat  omzetting  plaats  kan  vinden,  ontvangen wij 
graag een door beide partijen ondertekend document 
waaruit  blijkt  dat overname akkoord is.  Wanneer het 
gedeactiveerde  apparatuur  betreft,  zal  omzetting 
binnen  enkele  werkdagen  plaats  kunnen  vinden. 
Wanneer het actieve apparatuur betreft, zal omzetting 
na facturatie plaatsvinden zodat er geen kosten meer 
aan de betreffende apparatuur gekoppeld zijn die niet 
voor de nieuwe eigenaar zijn bestemd.

Reserveert u alvast in uw agenda!

De  Kerkbeheerdersdag  van  2014  zal  worden 
gehouden op zaterdag 22 maart 2014 te Bunnik. 

Begin 2014 ontvangt u hiervoor de uitnodiging met 
het programma. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 komt toch óók?!
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