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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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Nieuwe KerkWebRadio beschikbaar!  
De KerkWebRadio, oftewel de KWR, is al jaren een 
vertrouwd en betrouwbaar apparaat voor het luisteren 
naar de kerkdienst. De KWR blijft meegroeien met alle 
ontwikkelingen en de vraag vanuit de kerken. De 
nieuwste versie van de KWR is voortaan dan ook 
standaard voorzien van een ethernet- en wifi-
aansluiting!  
 
Het aansluiten van de KWR op een analoge 
telefoonlijn blijft vanzelfsprekend mogelijk. Hiervoor 
kunt u eenvoudig een extern inbelmodem aansluiten 
op de KWR. Dit modem kunt bestellen wanneer u de 
KWR op een analoge lijn wilt aansluiten. De kosten 
bedragen € 24,95.  

 
Een tip van enkele kerken die wij u niet willen 
onthouden: Beschikt u al over KWR’s die op ethernet 
zijn aangesloten? Deze kunnen ook nog altijd op een 
analoge lijn worden aangesloten! U zou kunnen 
overwegen om de apparatuur dan om te wisselen: zo 
spaart u kosten uit.  
 
Bestellen?  
Wanneer u reeds bent aangesloten bij sIKN dan kunt u 
apparatuur bestellen via het nabestelformulier. Dit treft 
u aan als u inlogt op de website www.sikn.nl onder het 
gedeelte van Vrijwilligers (dit is een tabblad waarop u 
kunt klikken).  
 

Inloggen sIKN Beheer     Inloggen Downloads 
 

 
Op diezelfde positie op de website kunt u klikken op 
de link Downloads. Hierin verschijnen de formulieren 
die u kunt inzien en treft u diverse handleidingen aan.  
 
Bent u nog geen klant van sIKN maar wilt u zich met 
uw kerk graag aansluiten, dan kunt u met ons contact 
opnemen zodat wij alles voor u kunnen verzorgen!  

 

 
Kerkomroep.nl is vernieuwd!  
De website www.kerkomroep.nl is dé site om 
kerkdiensten te beluisteren of te bekijken. Wij streven 
ernaar om alle kerkdiensten beschikbaar te maken via 
deze website.  

 

Inmiddels is de website vernieuwd en heeft een frisser 
uiterlijk gekregen zonder dat de functionaliteit of 
werking totaal gewijzigd is. Hiermee kunnen wij 
iedereen op de vertrouwde manier van dienst blijven 
zijn!  
 
sIKN op Kerkenbeurs Noord Nederland!  

Op 8 en 9 maart heeft sIKN 
haar diensten en producten 
laten zien op de Kerkenbeurs 
Noord Nederland in Drachten. 
Wij vonden het weer bijzonder 
prettig persoonlijk met u kennis 
te maken! 

 

Apparatuur over? Verkoop is mogelijk!  
Er zijn kerken die nog enkele luisterkastjes op de 
plank hebben staan. Als service bieden wij u de 
gelegenheid om de luisterkastjes aan te bieden 
via deze nieuwsflits. De geïnteresseerde kerk kan 
dan zelf contact met u opnemen om te vragen 
naar de prijs en desgewenst de koop sluiten. In 
de nieuwsflits is een dergelijk bericht 
herkenbaar door de afbeelding zoals 
hiernaast getoond. 
 

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. 
 

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. 

Kerkbeheerdersdag  Zaterdag 13 april 2013.   
De Kerkbeheerdersdag van 2013 zal worden 
gehouden op zaterdag 13 april 2013 te Bunnik. U 
kunt zich nog inschrijven tot 15 maart, wij 
ontvangen u graag! Een dezer dagen ontvangt u 
ook nog een herinnering per e-mail. 
 
U komt toch óók?! 


