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App voor Kerkomroep nu gratis beschikbaar 
voor Ipad en Iphone!  
 
Via de Iphone of Ipad een kerkdienst volgen, 
waar u ook bent in de wereld? Dat kan nu nog 
eenvoudiger! sIKN heeft een app ontwikkeld 
waarmee u de kerk en dienst van uw keuze kunt 
beluisteren of bekijken. 
  
Deze app is inmiddels gratis 
beschikbaar in de Apple App Store 
onder de categorie Lifestyle.  

 

Alle kerken die aangesloten zijn bij sIKN zijn door 
middel van deze app op een eenvoudige manier 
te volgen. Net als via de website zijn de diensten 
en vieringen live te volgen maar ook kunt u deze 
op een later tijdstip (nogmaals) meemaken via 
het archief.  
 

Bij het openen van de Kerkomroep-app verschijnt 
een menu waarvandaan men verder navigeert 
door de app. Ook binnen deze app zijn er diverse 
zoekmogelijkheden zoals zoeken op provincie, 
plaats of specifiek op beelduitzendingen. De 
buttons zijn extra groot om de bediening 
eenvoudig te houden.  

 

Bijzonder in het menu in de app is een button 
“Mijn kerken” waaronder elke gebruiker zijn of 
haar voorkeur kan plaatsen om op deze manier 
snel bij de kerk uit te komen waar men graag 
naar luistert of kijkt.  
 
Ook wanneer u van uw kerk een gebruikersnaam 
en wachtwoord heeft ontvangen, voorziet de app 
in de mogelijkheid uw gegevens hierin vast te 
leggen.  
 
 
 

 

 
 
Op deze manier kunt u door middel van deze app 
altijd snel naar uw kerk  luisteren of kijken.  
 

 
 
Een app voor Android-apparatuur volgt in de 
herfst.  
 

Berichtgeving KPN  “Nieuwe Kerktelefoon”.  
 
Diverse klanten van sIKN hebben laten weten 
een brief van KPN ontvangen te hebben inzake 
“De Nieuwe Kerktelefoon”. Hierin laat KPN weten 
te stoppen met de oude oplossing voor 
Kerktelefonie en bieden tevens een nieuwe 
oplossing aan via KPN.  
 

Door deze brief is verwarring ontstaan. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft KPN deze brief 
gestuurd aan elke kerk die ooit het Kerktelefonie-
systeem van KPN heeft gebruikt, ongeacht of 
deze kerk dit nu nog gebruikt. Dit kan dus dateren 
van vele jaren geleden.  
 

Natuurlijk stopt sIKN níet met kerktelefoon! 
Wanneer u klant bent van sIKN, verandert er voor 
u helemaal niets. U kunt gewoon van alle 
apparatuur die u heeft gebruik blijven maken.  
 

Mocht u echter naast uw sIKN-oplossing nog 
steeds gebruik maken van een of meerdere oude 
KPN-kerktelefoonlijnen voor luisteraars, dan zijn 
wij u graag van dienst om ook voor hen de 
overstap mogelijk te maken naar bijvoorbeeld een 
Kerkwebradio of een van de andere 
mogelijkheden. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de heer Sjaak Verstraten, bereikbaar via 
telefoonnummer 0182 – 750 520.  
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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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sIKN-expertpartners: betrouwbare partners 
voor uw audio-visuele middelen!  
 
Regelmatig wordt aan sIKN de vraag gesteld of 
wij ook audio-visuele middelen leveren.  
 
sIKN is van mening dat zij moet doen waar zij 
goed in is en dat is het bieden van goede en 
stabiele oplossingen voor het uitzenden van 
kerkdiensten in geluid en in beeld. Deze 
oplossingen hebben vanzelfsprekend 
raakvlakken met audiovisuele apparatuur. Dit is 
echter een specialistisch vakgebied en voor 
vragen rondom dergelijke apparatuur verwijzen 
wij u als extra service graag naar onze 
zogenaamde Expertpartners!  
 
 
 
 
 
 
Onze Expertpartners zijn zelfstandig opererende 
en betrouwbare bedrijven met veel ervaring op 
hun vakgebied. Zij zijn onafhankelijk van sIKN, 
wat inhoudt dat er niet gewerkt wordt op 
provisiebasis. Bovenal hebben zij kwaliteit en 
service hoog in het vaandel staan!  
 
Graag verwijzen wij u naar een van onze partners 
wanneer u op zoek bent naar een nieuwe 
geluidsinstallatie of wanneer u uw kerk wilt 
uitrusten met camera’s om uitzendingen met 
beeld te verzorgen.  
 
Voor geluidsinstallaties verwijzen wij u graag naar 
Dialoog Church Sound.  
 
Voor beeldinstallaties verwijzen wij u graag naar 
Hulskamp Audiovisueel (vestigingen in Utrecht, 
Schiedam, Den Haag, Den Bosch, Zwolle en 
Arnhem) of naar BIS (vestigingen in Ridderkerk, 
Amsterdam en Eindhoven). 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Dialoog Church Sound  
Dialoog Church Sound levert professionele 
geluidssystemen door heel Nederland. Voor meer 
informatie over de dienstverlening van Dialoog 
Church Sound kunt u contact met hen opnemen 
via: 
 
Telefoon:  040 242 0840 
Internet: www.cantorsound.nl 
Email:   info@cantorsound.nl 
 

 

 

Hulskamp Audiovisueel  
Hulskamp Audiovisueel levert professionele 
systemen voor beeld. Voor meer informatie over 
de dienstverlening van Hulskamp Audiovisueel 
kunt u contact met hen opnemen via de vestiging 
Utrecht: 
 
Telefoon:  030 600 52 52 
Internet: www.hulskamp.nl 
Email:   mailto:info@hulskamp.nl 
 
 
 
 
 
BIS 
BIS levert professionele systemen voor beeld. 
Voor meer informatie over de dienstverlening van 
BIS kunt u contact met hen opnemen via de 
vestiging Ridderkerk: 
 
Telefoon: 0180 486 777 
Internet: http://www.bis.nl 
Email:  info@bis.nl 
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