
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.  

 
 
 
 
 

Kerkomroep: vaker uitzenden mag!  
Kerkomroep wordt door de meeste kerken alleen gebruikt 
om een dienst of viering uit te zenden, hetzij in het 
weekend voor de reguliere uitzending, hetzij op weekdagen 
bij trouw of rouw. Maar wist u dat u het systeem ook 
gewoon voor andere uitzendingen kunt gebruiken? De 
faciliteiten heeft u tenslotte en het kost niets extra!  
 
Ideeën voor extra uitzendingen.  
De meest voor de hand liggende uitzendingen zijn dan een 
zangavond of een concert maar u kunt ook denken aan een  
een gesproken nieuwsbrief, een (bijbel)lezing, een (deel 
van een) vergadering of een uitzending speciaal voor 
kinderen. Met regelmaat horen wij ook de term “het 
Diaconaal Journaal” voorbij komen. Sommige kerken 
hebben  zelfs een eigen radioprogramma.  
 
Met de optie om te schakelen tussen openbaar en besloten 
uitzenden, kunt u een breed scala aan uitzendingen 
bedenken om de mensen thuis te bereiken en misschien 
zelfs meer te betrekken bij de gemeente of parochie! 
 
Waarmee moet u rekening houden? 
Mocht een van deze ideeën u aanspreken, dan zijn er een 
paar aandachtspunten om over na te denken.  Wanneer u 
muziek of gesproken woord uitzendt, houdt u dan 
bijvoorbeeld rekening met eventuele auteursrechten. Ook 
toestemming van de uitvoerenden in geval van een concert 
is belangrijk.  
 
Daarnaast is het verstandig om na te denken over hoe u 
omgaat met het archief van een uitzending. Met uw kerk 
heeft u ongeveer 50 uitzendingen als totale opslag op 
Kerkomroep. Dit aantal blijft gelijk maar u heeft wel de 
optie om archieven eerder te verwijderen. 

Verlengde  inschrijving Kerkbeheerdersdag 
Inmiddels hebben wij al veel inschrijvingen mogen 
ontvangen voor de Kerkbeheerdersdag van zaterdag 6 
oktober 2018, de kennisdag voor Technisch 
Contactpersonen van het Kerkomroep-systeem.  
 
Gezien het vergaderseizoen net pas gestart is, krijgen wij 
van vele beheerders de vraag tot wanneer inschrijving 
mogelijk is en dat ze graag nog in een vergadering overleg 
willen plegen. De digitale inschrijving is nu dan ook met 
enkele dagen verlengd.  
 
U kunt zich nu tot en met vrijdag 14 september 2018 
inschrijven via sIKN Beheer. Daarna is inschrijving nog wel 
mogelijk maar alleen via het antwoordformulier. U komt 
toch óók?   
 
 

 

 

 

Mobiele audiozender in ontwikkeling.  
Bij kerken die uitzenden via Kerkomroep wordt regelmatig de 
vraag gesteld of het mogelijk is om bij een uitvaart de 
uitzending vanaf de begraafplaats voort te zetten. Om aan 
deze vraag te voldoen, is nu een mobiele audiozender 
ontwikkeld. Deze mobiele zender kan worden meegenomen 
naar elke locatie waarvandaan uitgezonden zou moeten 
worden.  
 
Binnenkort hopen wij meer informatie te kunnen 
verstrekken. Wilt u nu reeds meer weten? Stuur ons een 
bericht via info@sikn.nl!  

Gebruikte KWR’s te koop.  
In het verleden boden wij via deze nieuwsbrief 
de gelegenheid om gebruikte luisterapparatuur 
aan te bieden. Er zijn inmiddels meerdere kerken die nu hun 
gebruikte KWR-voorraad van de hand willen doen omdat 
men is overgestapt op beeld. Vanwege het aantal kerken wat 
apparatuur aanbiedt en vanwege de privacy van de 
contactpersonen, zullen wij nu niet meer de gegevens 
publiceren in de nieuwsflits. Wel willen wij deze service 
blijven bieden. 
 
Bent u geïnteresseerd in overname van apparatuur? Geeft u 
dit dan aan ons door. Wij kunnen u dan in contact brengen 
met een kerk die apparatuur van de hand wil doen.  Let u 
dan wel op dat er kleine verschillen kunnen zitten in het type 
KWR. KWR Type I (gele knoppen) is geschikt voor analoog 
inbellen en ethernet. KWR Type II (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 treft u aan via 
de website als u inlogt bij het tabblad “Vrijwilligers”.  
 
Wanneer u ons een bericht stuurt via info@sikn.nl met 
daarin uw contactgegevens, dan zullen wij dit bericht 
doorsturen aan een van de kerken in kwestie. Met het sturen 
van uw mailbericht, geeft u dan ook automatisch 
toestemming met het doorsturen van uw gegevens aan een 
van de contactpersonen van een andere kerk. Onderling kunt 
u dan tot overeenstemming komen.  
 
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.  
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