
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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Beurs Kerk & Monument Goes november 
2011 
Op woensdag 16 en donderdag 17 november 2011 
zal sIKN vertegenwoordigd zijn tijdens de beurs 
Kerk & Monument te Goes. Hier zal sIKN haar 
beeld- en geluidoplossing demonstreren en nadere 
uitleg kunnen geven over de diverse oplossingen.  
 
Wilt u een bezoek brengen aan deze beurs? Dat 
kan! Gratis toegangskaarten zijn te bestellen via 
info@sikn.nl  

Aankondiging wijziging toezending 
factuur 
Per 1 november zal er een wijziging plaatsvinden 
in het toezenden van de maandelijkse factuur voor 
die kerken die de gehele factuur per e-mail 
ontvangen. Vanaf dat moment zult u (of het 
administratieve contactpersoon) een factuur 
ontvangen in PDF-formaat, een standaard waarbij 
de lay-out van de factuur behouden blijft, ook als u 
deze afdrukt.  

Daarnaast zal de factuur te downloaden zijn via 
sIKN-beheer. Vanaf 1 november zal de factuur na 
ontvangst van het e-mailbericht maandelijks terug 
te vinden zijn onder het tabblad “Producten” in 
sIKN-Beheer onder de kop “Facturen”. De facturen 
zullen 18 maanden voor zowel de technische als 
administratieve contactpersonen inzichtelijk blijven 
in het systeem, daarna zal elke nieuwe factuur een 
eerdere factuur vervangen.  

Om de factuur te kunnen openen, zult u op uw PC 
het programma Adobe Reader dienen te 
installeren. Dit is een gratis programma en dit kunt 
u via deze link downloaden en installeren. De link 
zult u ook aantreffen in het linkermenu van sIKN-
beheer: http://get.adobe.com/nl/reader/ Mocht uw 
PC reeds beschikken over dit programma dan 
hoeft u verder niets te doen.  

Met het toezenden van de facturen in PDF zal er 
tevens iets wijzigen in de toezending per post. Op 
dit moment wordt aan het administratieve 
contactpersoon de factuur per e-mail verzonden en 
ontvangt men het hoofdblad van de factuur ook 
nog per post. Dit gaat ook wijzigen; wanneer u de 
factuur in zijn geheel per e-mail ontvangt, zal er de 
komende maand nog een hoofdblad per post 
worden verzonden als overgang. Vanaf 1 
december zal er geen hoofdblad van de factuur 
meer toegezonden worden per post en zal alles 
digitaal zijn.  

Voor die kerken die geen e-mailadres hebben 
opgegeven bij het administratief contactpersoon 
verandert er niets en zal de factuur gewoon per 
post verzonden worden.  

Vooraankondiging Kerkbeheerdersdag 2012 
Ook in 2012 wil sIKN de kerkbeheerders weer in de 
gelegenheid stellen de ontwikkelingen op het gebied 
van geluid en beeld te volgen en kennis op te doen 
van de in gebruik zijnde apparatuur.  

De kerkbeheerdersdag van 2012 
zal worden gehouden op zaterdag 3 
maart 2012 te Bunnik. Noteert u 
deze dag vast in uw agenda!  

 
Sjaak Verstraten is mijn naam:  
mag ik mij even voorstellen? 
Mijn naam is Sjaak Verstraten en ik ben sinds 1 
januari 2011 als opvolger van dhr. Ansem bij sIKN 
betrokken via DCT Net.  

Het eerste wat ik dacht, toen ik binnenkwam bij DCT 
Net / sIKN, was: “Wat een fijne organisatie”. Nu na 
ruim een half jaar ervaring daarmee moet ik zeggen: 
“Dat klopt”. Hard werkende collega’s in diverse 
disciplines: administratie, helpdesk, netwerkbeheer, 
ontwerp en ontwikkeling. Prachtig ook de onderlinge 
communicatie. Een nieuwe ervaring voor mij is mijn 
rayon: Nederland, van Den Helder tot Maastricht, 
van Terneuzen tot Roodeschool.  

Hoewel commercieel (audio- en videocommunicatie) 
en kerkelijk ervaren, moet ik toch zeggen dat 
werken voor sIKN toch weer een nieuwe ervaring en 
anders was. De gesprekken met de diverse kerken 
en, natuurlijk, een prachtig product met een prachtig 
doel: De kerk bij de ‘gemeente en parochie thuis’ 
brengen. De ‘gemeente en parochie thuis’ de 
diensten en vieringen direct mee te laten beleven.  

Wat mij met name opvalt zijn de heel bijzondere 
reacties van de, aan huis gebonden, kijkers naar de 
beelduitzendingen. Zij ervaren nog meer het directe 
betrokken zijn bij de wekelijkse diensten en 
vieringen van de gemeente of parochie. Kortom, 
heerlijk om met dit werk bezig te zijn.  

Heeft u ook interesse? Graag kom ik naar u toe om 
een presentatie te geven over de nieuwste 
mogelijkheden van sIKN. U kunt mij op de volgende 
manieren bereiken: 
 
Telefoon: 0182 – 750 507 
Mobiel:   06 – 5102 7614 
E-mail:   sjaakverstraten@sikn.nl  

Tot ziens!  

Sjaak Verstraten  

 
 
 
 


