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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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Einde kerktelefoon via analoog inbellen? 
Nee, níet bij sIKN!  
 
Berichtgeving inzake analoog inbellen.  
Via diverse bij sIKN aangesloten kerken zijn wij op de 
hoogte gesteld dat andere partijen brieven hebben 
verzonden waarin een mededeling gedaan wordt over 
analoog inbellen. Mogelijk heeft u in de afgelopen 
periode deze brief ontvangen waarin bovengenoemde 
partijen aangeven dat luisteren naar de kerktelefoon 
via een (analoge) inbelverbinding niet meer mogelijk 
zou zijn per 31 januari 2013.  
 
Dit is in uw geval - dus voor de kerken die aangesloten 
zijn bij sIKN - pertinent níet waar!  
 
sIKN heeft er juist voor gezorgd dat per oktober 2012 
de analoge inbelverbindingen voor nog 5 jaar worden 
gecontinueerd. Voor uw kerk en de luisteraars die op 
dit moment gebruik maken van de inbelverbindingen, 
verandert er dus helemaal niets.  
 
Wij betreuren het dat er verkeerde informatie verspreid 
wordt waardoor er bij u wellicht onduidelijkheid 
ontstaat. Wij hopen u met dit bericht opnieuw 
verzekerd te hebben dat sIKN alle luisteraars zal 
blijven bedienen.  
 
Meer informatie?  
Voor meer informatie over inbellen verwijzen wij u naar 
de nieuwsbrief van de maand oktober 2012 op onze 
website http://www.sikn.nl/actueel/nieuwsflits 
 
U kunt ook direct contact opnemen met ons via 
telefoonnummer 0182 – 750 520. Per e-mail is 
vanzelfsprekend ook mogelijk via info@sikn.nl 
 
Kerkbeheerdersdag  Zaterdag 13 april 2013.  
 
De Kerkbeheerdersdag van 2013 zal worden 
gehouden op zaterdag 13 april 2013 te Bunnik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer u als technisch contactpersoon bij sIKN staat 
geregistreerd, heeft u inmiddels per e-mail een 
uitnodiging voor deze dag ontvangen!  
 
 
 

 

 
sIKN op Kerkenbeurs Noord Nederland!  
 
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart vindt er een 
Kerkenbeurs plaats voor de Noordelijke provincies, de 
kop van Overijssel en de Noordoostpolder. De tweede 
editie van deze Kerkenbeurs Noord-Nederland wordt 
gehouden in de grote evenementenhal van het Fries 
Congrescentrum in Drachten. 

 
Vanzelfsprekend zal sIKN tijdens deze 
beurs vertegenwoordigd zijn! Tijdens 
deze beurs zullen wij zowel de audio- 
als de beeldoplossing demonstreren.  
 
 

U bent vanzelfsprekend van harte uitgenodigd! 
Kaarten kunt u aanvragen bij sIKN door een bericht te 
sturen via info@sikn.nl of telefonisch met ons contact 
op te nemen.  
 
Wilt u nu vast meer informatie over deze beurs dan 
kunt u terecht op de website van de organisatie,  
www.kerkenbeurs-noord-nederland.nl 
 
Regiovrijwilligers gezocht!  
 
Een regiovrijwilliger is de persoon die bij de kerken de 
installatie verzorgt en de werking van de systemen 
uitlegt. De regiovrijwilliger functioneert ook regelmatig 
als aanspreekpunt voor kerken om haar vragen inzake 
kerktelefonie voor te leggen. Daarnaast is de 
regiovrijwilliger inzetbaar wanneer een kerk problemen 
ervaart omdat bijvoorbeeld de zendapparatuur defect 
is geraakt en deze gerepareerd moet worden.  Als 
ogen en oren van sIKN in het veld, helpt de 
regiovrijwilliger ook mee om verbeteringen aan te 
dragen.  
 
Onze regiovrijwilligers hebben allen een 
provincie of een deel daarvan onder hun 
hoede. Enkele vrijwilligers hebben 
aangegeven op termijn graag het stokje 
over te willen dragen aan een andere 
generatie. Daarom is sIKN op zoek naar nieuwe 
regiovrijwilligers, mensen met kennis van ict-techniek 
en voldoende vrije tijd om bij kerken langs te gaan! 
 
Als regiovrijwilliger wordt u enkele malen per jaar 
tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over de 
ontwikkelingen binnen de techniek. Wilt u meer weten 
over wat regiovrijwilliger zijn inhoudt of wilt u zich 
aanmelden voor het regiovrijwilligerschap? Neemt u 
dan contact op met dhr. Cor Streefkerk via 
c.streefkerk@sikn.nl Hij zal u meer informatie kunnen 
verstrekken over wat regiovrijwilliger zijn betekent. 


