
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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Vrijdag 24 december 2010 gesloten. 
Met het oog op Kerst zijn het kantoor en de 
helpdesk op vrijdag 24 december gesloten. Op 
maandag 27 december zijn het kantoor en de 
helpdesk weer vanaf 8:30 uur te bereiken. 
Vanzelfsprekend kunt u wel alvast 
uw vraag per e-mail indienen zodat 
uw vraag op maandagochtend direct 
in behandeling kan worden 
genomen. 
 
Noteert u vast in uw agenda: 
Zaterdag 26 maart 2011 Kerkbeheerdersdag!  
Op zaterdag 26 maart 2011 wordt alweer de 6e 
Kerkbeheerdersdag gehouden. Wanneer u als 
Technisch Contactpersoon staat aangemeld in 
sIKN-Beheer, zult u in januari 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 om uw kennis 
op diverse vlakken te vergroten. 

 
 
Dhr. Ansem gaat met pensioen 
Voor veel kerken is dhr. Gijs Ansem een 
bekende persoon. Sinds 2005 is hij actief bij 
sIKN en sinds november 2006 bij DCT Net. 
Velen van u hebben met hem contact gehad bij 
het maken van een keuze voor het 
kerktelefonie-systeem van sIKN. Ondanks het 
plezier in zijn werk, acht Gijs de tijd rijp om per 
donderdag 23 december aanstaande van zijn 
welverdiende pensioen te gaan genieten waarbij 
hij tevens heeft aangegeven altijd bereid te zijn 
om sIKN te blijven ondersteunen bij haar 
activiteiten. Tijdens de kerkbeheerdersdag zult u 
hem dan ook nog zeker tegenkomen! 
 
Per 1 januari 2011 zullen de taken van dhr. 
Ansem worden overgenomen door dhr. Sjaak 
Verstraten.  Tot 1 januari kunt u eventuele 
vragen sturen aan info@sikn.nl  of telefonisch 
via het algemene telefoonnummer 0182 – 750 
520.  
 
Aangeboden apparatuur. 

De Nicolauskerk PG Wolphaartsdijk 
biedt 15 Kerkwebradio’s aan. Bent u 
geïnteresseerd in de overname van 

deze apparatuur dan kunt u contact opnemen 
met dhr. Leo Meijer via telefoonnummer 0113-
581 888. 
 

 
 
 
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 € 29,75 
(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 gedeactiveerde 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. 
 
Binnenkort leverbaar: behuizing t.b.v. 19 inch 
kast voor nieuw model zender. 
 
Veel kerken plaatsen apparatuur tegenwoordig in 
een 19 inch kast. Om het nieuwe model zender 
ook in deze kast te kunnen plaatsen, is er speciaal 
voor plaatsing in deze kasten een behuizing 
ontworpen.  

 
De kosten voor deze behuizing bedragen € 135,-- 
inclusief BTW (exclusief verzendkosten). De 
behuizing is leverbaar vanaf medio februari 2011 
en kan worden besteld door middel van het 
nabestelformulier wat u aantreft op de website 
onder http://www.sikn.nl/administratieve-
formulieren/nabestellen.pdf  
 

 
 
 

Het bestuur, de vrijwilligers van 
sIKN en de medewerkers van  

DCT Net wensen u  
goede Kerstdagen en een  

voorspoedig 2011! 
 
  
   
 


