
Kerkradio niet meer via de kabel 

In de komende tijd zijn veranderingen op komst 
rond de wijze waarop de kerkdiensten via “het 
kastje” de huiskamer binnenkomen.  

De doorgifte van het signaal via de kabel gaat 
stoppen, wat betekent dat de kerkradionetten 
voor de Oostpoort, de Westerkerk, de Veste en 
de Ontmoetingskerk worden beëindigd.  

Komende weken zal Stichting Kerkradio voor 
deze kerken het signaal uitschakelen. Als 
alternatief zijn de diensten vanuit deze kerken al geruime tijd via de kerkomroep.nl of 
YouTube te volgen.  

De diensten uit de St. Janskerk en uit de Pauluskerk blijven wel beschikbaar via een 
andere verbinding. Wanneer u van de kerkradio voor de diensten uit de vier 
eerstgenoemde kerken gebruik maakt en er is nog geen contact met u opgenomen, 
wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten aan de contactpersoon voor Kerkradio: 
heer C. van der Burg, tel. 526666. 

Een korte toelichting: 

De Stichting Kerkradio Midden-Holland is in 1984 opgericht om de technische en 
praktische problemen van de kerktelefoon op te lossen. Het telefoonnet is technisch 
niet ontworpen voor distributie van signalen. De kerkradiotechniek loste dit op.  

In overleg met de gebruikers werd daarvoor apparatuur ontworpen voor thuis: 
ontvanger, versterker en luidspreker in één, wat bijzonder werd gewaardeerd. Er is in 
de afgelopen jaren ruim gebruik gemaakt van kerkradio, maar kerkradio heeft ook 
weer een nadeel: de gebruiker moet een aansluiting hebben op het kabeltelevisienet 
en uiteraard beschikken over de speciale ontvanger. Het internet loste dit probleem 
weer op, met bovendien de mogelijkheid de diensten op een eigen gekozen tijdstip te 
kunnen volgen. Ook hier weer een nadeel: men moet over een internet aansluiting 
beschikken en met dat systeem kunnen omgaan.  

Langzaamaan nam het aantal internet aansluitingen en de vaardigheid er mee om te 
gaan in de doelgroep toe, waardoor het gebruik van kerkradio afnam. De Stichting 
Kerkradio Midden-Holland heeft daarop vijf jaar geleden besloten het kerkradio 
systeem niet meer verder uit te breiden en het systeem in stand te houden voor 
diegenen die daar nog gebruik van willen maken.  

Hiermee zou een geleidelijke overgang van kerkradio naar internetgebruik 
plaatsvinden. De technische mogelijkheden veranderen nu eenmaal. Het aantal 
gebruikers van kerkradio voor de diensten uit de Oostpoort, de Westerkerk, de Veste 
en de Ontmoetingskerk is nu zo beperkt dat de Stichting Kerkradio samen met de 
College van Kerkrentmeesters heeft besloten om deze vier netten eind februari uit te 
schakelen. 

http://kerkomroep.nl/
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