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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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App voor Kerkomroep nu óók gratis 
beschikbaar voor Android-apparatuur!  
 

Via uw smartphone of tabletpc een kerkdienst 
volgen, waar u ook bent in de wereld? Dat kan nu 
ook met de Kerkomroep-app voor Android-
apparatuur!   
  
Deze app is inmiddels gratis 
beschikbaar via Google Play onder de 
zoekopdracht Kerkomroep.  

 

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.  
 

De app voor Iphone en Ipad is sinds augustus 
beschikbaar in de Appstore onder de categorie 
Lifestyle of de zoekopdracht Kerkomroep. 
 

 
 

 

 
Vooraankondiging Kerkbeheerdersdag 2013:  
Zaterdag 13 april 2013 te Bunnik.  
 

Ook in 2013 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 2013 zal worden 
gehouden op zaterdag 13 april 2013 te Bunnik. 
Noteert u deze dag vast in uw agenda!  
 

Wanneer u als technisch contactpersoon bij sIKN 
staat geregistreerd, ontvangt u automatisch een 
uitnodiging voor deze dag. U kunt zich dan 
inschrijven voor een of meerdere workshops om 
kennis op te doen over diverse onderwerpen.  
 

Mocht u een onderwerp hebben waarover u 
graag geïnformeerd wilt worden, dan kunt u dit 
vanzelfsprekend nu reeds aangeven. Misschien 
zijn er meerdere vragen over het door u 
aangedragen onderwerp waardoor wij in 
overweging kunnen nemen een aparte workshop 
hiervoor in te richten. U kunt onderwerpen 
aandragen via een mailbericht aan info@sikn.nl  
 

Te koop aangeboden  
De Hervormde Gemeente Den Bommel 
heeft 10 gebruikte Kerkwebradio’s te 
koop. Bent u geïnteresseerd in 
overname van deze apparatuur dan kunt u 
contact opnemen met de Diaconie in de persoon 
van dhr. Huizer via w.huizer@chello.nl 
 

Vanzelfsprekend zal de overgenomen apparatuur 
nog wel in het sIKN Beheersysteem “verplaatst” 
moeten worden naar de kerk die de apparatuur 
overneemt. 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 (verkoper en 
koper) ondertekend document waaruit blijkt dat 
overname akkoord is. Wanneer het ge-
deactiveerde apparatuur betreft zal omzetting 
binnen enkele werkdagen plaats kunnen vinden. 
Wanneer het nog actieve apparatuur betreft, zal 
omzetting na facturatie plaatsvinden zodat er 
geen kosten meer aan de betreffende apparatuur 
gekoppeld zijn die niet voor de nieuwe kerk zijn 
bestemd. 


