
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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Noteert u vast in uw agenda:  
6 maart 2010 Kerkbeheerdersdag sIKN! 
Op zaterdag 6 maart 2010 wordt alweer de 5e 
Kerkbeheerdersdag gehouden. Wanneer u als 
Technisch Contactpersoon staat aangemeld in 
sIKN Beheer, zult u een dezer dagen per e-mail 
een uitnodiging ontvangen voor deze dag. 
Wanneer u niet de beschikking heeft over een e-
mailadres, zult u deze uitnodiging per post 
ontvangen. Controleert u dus in sIKN-beheer of 
uw gegevens nog actueel zijn! 
 
Tijdens deze Kerkbeheerdersdag informeren wij u 
over wat er het afgelopen jaar verbeterd is in het 
netwerk, de plannen voor de toekomst en bieden 
wij u de mogelijkheid deel te nemen aan enkele 
workshops zoals het gebruiken van sIKN-Beheer. 
Speciale aandacht zal uitgaan naar de 
mogelijkheid van het uitzenden van beeld vanuit 
uw kerk naar de mensen thuis! 
 
Luisteraccounts 
U wilt uw kerkdiensten niet openbaar uitzenden 
via Internet maar heeft wel mensen die graag via 
de pc zouden willen meeluisteren? 
Of wilt u er zeker van zijn dat 
iemand kan luisteren via de PC? 
Dat kan door middel van een 
luisteraccount. 
 
Een luisteraccount is een abonnement per 
persoon en kan door u als beheerder zonder 
tussenkomst van sIKN worden aangemaakt. De 
kosten hiervan bedragen € 1,65 inclusief BTW 
per maand per stuk. De inlogcodes voor het 
luisteraccount kunnen direct ingevuld worden in 
sIKN-Beheer. Deze gegevens dient u over te 
nemen voordat u op OK klikt; na akkoord is het 
wachtwoord niet meer leesbaar! De luisteraar kan 
met de door u verstrekte gegevens inloggen bij 
uw kerk via de website www.kerkomroep.nl 
waarna luisteren mogelijk is.  
 
Deze inlogcodes blijven onbeperkt geldig. U als 
beheerder kunt dit abonnement natuurlijk 
intrekken wanneer u dat wilt. Wanneer in de 
toekomst het aantal luisteraars per 
Internettoegang-abonnement gelimiteerd wordt, 
zijn deze luisteraccounts daarvan uitgesloten.  
 
Video-pilot; een update. 

Na de nieuwsflits van november 
hebben diverse kerken zich aangemeld 
voor deelname aan de video-pilot. 
Inmiddels is de eerste kerk 

aangesloten! Dit weekend zal de eerste 
uitzending plaatsvinden. Deze uitzending is 
besloten en kan daarom niet door u worden 
gevolgd maar wij zullen u in de volgende 
nieuwsflits vanzelfsprekend opnieuw informeren 
over de voortgang. 
 

Om u toch een indruk te kunnen geven van de 
beeldoplossing van sIKN, zenden wij op 
werkdagen tussen 9:00 uur en 16:00 uur beelden 
uit van het parkeerterrein bij het kantoorgebouw. 
Deze beelden worden gefilmd met een 
eenvoudige reguliere consumentencamera en 
verzonden naar het netwerk via een ADSL-
verbinding.  
 
U kunt deze uitzending bekijken via 
www.kerkomroep.nl, provincie Zuid-Holland, 
plaats Waddinxveen, Demokanaal 
sIKN. Wanneer u dan op de button met 
film kiest, zal het beeld worden 
vertoond.  
 
Vanzelfsprekend zijn er rondom het uitzenden 
van beeld diverse aandachtspunten zoals het 
type camera en verlichting. Beide beïnvloeden de 
kwaliteit van de uitzending! Wij worden 
regelmatig benaderd met vragen in deze omdat 
kerken aanschaf van camera’s overwegen in 
aanloop naar het uitzenden van beeld. Wij hopen 
u in de toekomst nader te kunnen informeren 
over de diverse factoren die van belang zijn bij 
het aanschaffen van apparatuur en over de 
(abonnements)kosten van het uitzenden van 
beeld via sIKN.   
 
 
Afscheid van twee bestuursleden van sIKN 
Aan het einde van deze maand leggen twee 
bestuursleden van het eerste uur hun functie 
neer, te weten de heer Drooger en de heer Post. 
Beide heren zijn vanaf de oprichting van sIKN in 
2001 betrokken geweest bij stichting SIKN welke 
is opgericht door de kerken en bij zeer veel 
kerken een nieuw kerktelefoniesysteem heeft 
geïmplementeerd. De heer Wim Drooger heeft tot 
medio 2008 als Penningmeester van sIKN zijn 
bijdrage geleverd, tot en met eind december is hij 
nog lid van het Algemeen Bestuur van sIKN. De 
heer Jaap Post zal eind december zijn functie als 
secretaris van het bestuur neerleggen.  
 
Vanzelfsprekend bedanken wij beide heren voor 
hun periode bij sIKN.  Mede dankzij hun inzet is 
de doelstelling van betaalbare mogelijkheden 
voor kerktelefonie gerealiseerd. De heren 
Drooger en Post zijn inmiddels opgevolgd in hun 
functie door respectievelijk de heer Bert 
Rozendaal en de heer Wim de Jong. 
 

 
Het bestuur, de vrijwilligers van sIKN 
en de medewerkers van DCT Net 
wensen u goede Kerstdagen en een 
voorspoedig 2010!  
 
 


