
Handleiding voor het beluisteren 
van de kerkradio.

Zoals wellicht bij de meesten van u bekend, is de kerkradio van onze 3 
kerkgebouwen niet meer via uw analoge radio te ontvangen. 
Het signaal bij u thuis is voortaan alleen nog maar digitaal te ontvangen.



Dit heeft te maken met het feit dat KabelNoord per 1 januari 2017 deze dienst 
alleen nog maar digitaal kan aanbieden. Een belangrijk verschil met de oude 
‘analoge’ situatie is dat het signaal een stuk duidelijker en overal in het 
verspreidingsgebied van KabelNoord te ontvangen zal zijn.

Mensen die al gebruik maken van het “Digitale Basispakket” van Kabelnoord 
hoeven hiervoor geen extra investeringen te doen. 
Men dient alleen af te stemmen op het digitale kanaal waarop uw kerk 
uitzendt. Mensen die momenteel alleen gebruik maken van het analoge 
signaal (bijvoorbeeld op een “oude” beeldbuis en/of FM-ontvangst via radio) 
zullen hiervoor moeten overstappen naar het digitale aanbod van 
Kabelnoord.



Hiervoor dient de gebruiker tevens in het bezit te zijn van een digitale 
decoder zoals hieronder afgebeeld.
(doorgaans voor enkele tientjes verkrijgbaar bij gespecialiseerde 
elektronicazaken in de regio) en een bijbehorende Kabelnoord 
Smartcard. 

Mensen met een recent aangeschafte TV kunnen in veel gevallen gebruik 
maken van de ingebouwde “CI+ module” i.c.m. een bijbehorende 
Kabelnoord Smartcard om het digitale signaal te kunnen beluisteren. 



De Kabelnoord Smartcard kost eenmalig € 15,95 inclusief BTW en is 
verkrijgbaar bij de 13 Kabelnoord verkooppunten verspreid in de regio. 
De Kabelnoord verkooppunten worden vermeld op www.kabelnoord.nl. 



Het digitale signaal van de Kerk is vervolgens als volgt te ontvangen:

Maakt u gebruik van de decoder dan kunt u met behulp van de bijgeleverde 
afstandsbediening afstemmen op het gewenste kanaal. 

Open Hofkerk: 962
Terpkerk: 963
Zijlsterkerk: 964

Hiervoor moet eerst de decoder ingeschakeld zijn en het TV/Radio knopje 
worden ingedrukt (links boven op de afstandsbediening)



Maakt u gebruik van de ingebouwde CI+ module
Dan dient u met de afstandsbediening van uw TV
af te stemmen op een van de volgende kanalen: 

Open Hofkerk: 1962
Terpkerk: 1963
Zijlsterkerk: 1964

In beide gevallen zal op uw TV scherm te zien zijn op welk kerkgebouw u hebt 
afgestemd.

Mocht u tenslotte nog vragen hebben of hulp nodig zijn dan kunt u ten allen 
tijde contact opnemen met een van de kerkrentmeesters.
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