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Kerkbode
Vandag se kerkkoerant vir  vandag se kerkmense

Kom deel in God 

se oorvloed
neels jacKson

T
oe ds Fay van Eeden ’n groentetuin op die sy

paadjie voor hulle pastorie aangelê het, het ’n 

bekommerde buurvrou na haar toe gekom om 

haar te waarsku. Die mense gaan jou groente steel, het 

sy gesê.
Maar dis presies wat sy wil hê moet gebeur. Mense 

moet kom pluk en dit gebruik. Dis juis daar, op die sy

paadjie, vir die mense wat in die straat verbyloop en 

dit wil gebruik, het Fay verduidelik.

En in hierdie stukkie interaksie lê die hart van die 

saak. Aan die een kant is daar die lewensingesteldheid 

waarmee die samelewing ons vorm: “Ek” wat “myne” 

moet beskerm teen “hulle”. Aan die ander kant is daar 

die evangeliese alternatief van ’n vrygewige lewenstyl 

wat ander wil help.

Fay vertel dat sy oor die radio gehoor het van so ’n 

groentetuin vir die mense voor ’n kantoorgebou in Jo

hannesburg. Sy het gedink dit sal wonderlik wees as so 

iets in haar gemeenskap kan gebeur.

Toe, een jaar op Mandeladag, het sy en van die jong

mense van hulle gemeente (Lynnwood in Pretoria) 

hulle 67 minute gebruik om die groentetuin op die sy

paadjie te maak. Later het nog ’n groentetuin teen die 

kerk se heining gevolg. Dis ’n gemeenteprojek, sê sy. 

Die eerste keer het hulle spinasie, pampoen en 

mielies geplant. Die mielies het lank gevat om te groei 

en toe kom daar iemand en pluk op een dag al 12 mie

liekoppe. En toe is dit verby met die mielies. Die pam

poen het ook nie goed gewerk nie.

Maar die spinasie is dankbare plantjies wat op ’n 

manier ’n vergestalting van die evangelie is: Dit hou net 

aan om te gee en te gee en te gee. Mense kom en pluk die 

buitenste blare af en dan maak dit net weer nuwe blare.

Aanvanklik het van die mense wat kom pluk het 

ook skuldig gereageer as hulle besef sy sien hulle pluk 

die groente, maar dan het sy vir hulle gaan sê hulle 

mag maar. Dit is juis vir hulle bedoel. Later het hulle 
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selfs ’n bord opgesit wat mense nooi om van die 

groente te kom pluk.

Fay sê vir haar gaan dit oor geloof wat prakties uit

geleef word. In Lynnwood wil hulle 24/7Christene 

wees, hulle wil lewegewende Christene wees, verdui

de lik sy. Hulle wil mense aanmoedig om ’n verskil in 

ander se lewens te maak.

Die groentetuin is ’n klein dingetjie, sê sy, maar 

daar is mense vir wie dit ’n verskil maak. Dis ook nie 

’n ma nier van help wat ander mense sleg laat voel nie. 

“Dis daar, dis iets van God se oorvloed, so kom kry vir 

jou,” som Fay dit op.

As ’n mens, soos Fay, langs die kerk bly, dan klop 

daar nogal dikwels bedelaars aan jou deur. Nou pluk 

hulle al self vir hulle kos, vertel sy.

En dis vir haar lekker om te sien as mense kom 

pluk. Iets van Jesus se woorde in Handelinge 20:35 dat 

dit ’n mens gelukkiger maak om te gee as om te ont

vang, beleef sy dan.

By dit alles is dit vir die kategese ’n leerervaring. 

On langs, toe dit weer tyd was om nuwe groente in te 

sit, het ’n groep tieners kom help om spinasie en tama

ties te plant.

Fay se droom is dat dit sal aansteek, dat meer mense 

dit sal doen. Dink net as ’n hele gemeenskap dit doen 

en verskillende groente plant en hulle dan van mekaar 

se groente kan geniet.
Ds Fay van Eeden tussen die jong spinasieplante in die groen-

tetuin op die sypaadjie voor haar pastorie.  Foto: Neels Jackson

Christina Sithole, wat vir haar ’n sakkie spinasieblare kom 

pluk het in die groentetuin op die sypaadjie.   Foto verskaf
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DIreKsIe vaN BYBel-MeDIa

Agter: Mnr Johan Vosloo, ds Danie Mouton (voorsitter), dr Gustav Claassen 
(adviserend), ds Leon Venter (sekretaris), mnr Albie Basson. 

Voor: Ds Francois Cillié, me Elize Bezuidenhout, me Hanna Kotze en 
ds Immanuel van Tonder.

Dit was ’n goeie jaar vir Bybel-Media. Hierdie jaarverslag 
getuig van die verstommende breë spektrum van kerklike 
bediening wat Bybel-Media ondersteun het. Ons was ’n 

betroubare vennoot in geloof en bediening.
’n Groot deel van ons talent fokus op publikasies, kursusse, 

kategesemateriaal, kortfi lms en hulpmiddele wat gelowiges 
bemagtig en die bediening van gemeentes ondersteun.

Nie net die NG Kerk alleen nie, maar Christelike bediening 
in ons subkontinent verg steeds ons aandag. Die Nehemia 
Bybelinstituut verskaf toerusting aan kerkleiers oor ’n wye 
spektrum, waaronder Afrika-onafhanklike kerke. Die LiG-
tydskrif bemagtig gelowiges om gesinne en kinders aan 
Christus te verbind. Ons gevangenisbediening bring hoop en 
omkeer in die lewe van mense wat dit dringend nodig het.

Kommunikasie is die lewensbloed van enige 
geloofsgemeenskap, en daarom ook van die NG Kerk in 
geheel. Kerkbode het ’n wesenlike bydrae gelewer om die 
verskillende fasette en gemeenskappe binne die NG Kerk aan 
mekaar te verbind.

Met hierdie jaarverslag bring ons hulde aan soveel donateurs 
en bedieningsvennote wat ons bediening moontlik maak. 
Sonder julle sou ons nie bekostigbare produkte kon bied nie.

In ’n wêreld waar ons met soveel uiteenlopende materiaal 
gebombardeer word, was Bybel-Media steeds ’n teologiese 
betroubare vennoot in geloof en bediening. Dit is belangrik om 
Bybels suiwer en eietyds te wees.

Lees gerus ons jaarverslag en vier saam met ons die voorreg 
om deel te neem aan Christus se bediening deur sy Woord en 
Gees aan die wêreld.

DS DANIE MOUTON
Voorsitter: Direksie BM Groep
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Ons sal 2017 onthou as 
’n jaar waarin ons soms 
hoop verloor het, soms 

verval het in onsekerheid.  
In ons refl eksie moes ons 
teruggaan na ons diepste 
geloof oor die lewe en ons 
roeping. God is teenwoordig. 
Dit is sy wêreld. Suid-Afrika 
en haar mense is sy mense. 
Ons is deur God geroep om 
sy medewerkers te wees in 
sy missie om ’n nuwe wêreld 
te skep. ’n Wêreld waar 
gelykheid en geregtigheid 
heers en mense sinvol en 
gelukkig leef.

Teen die einde van die 
jaar het hoop die sinisme 
deurbreek. Daar is ’n toekoms. 
Vir Bybel-Media was 2017 ook ’n jaar van refl eksie en 
strategiese beplanning en kyk na die toekoms. Ons stem 
saam met die Britse skrywer Chris Skinner wat skryf: “We 
are living in a massive revolution of humanity, which is a 
fundamental revolution ... This is because the ways in which 
humans build relationships, trade and transact in a digital 
world are fundamentally diff erent.” Hierdie veranderinge 
raak ons almal, maar in Bybel-Media is ons oortuig dat een 
waarheid vasstaan: Die transformasie van ’n mens begin 
in sy hart en verstand wanneer hy of sy kennis kry van 
God en sy Woord. Daarom sal Bybel-Media met nog meer 
passie die evangeliese waarhede oor God en die Bybel by 
mense bring, in boeke, video’s en ook al meer op digitale 
platforms. 

Hierdie jaarverslag gee oorsig oor die werksaamhede 
van Bybel-Media in 2017. Dit vertel van aksies, gebeure en 
produkte wat beskikbaar gestel is omdat Bybel-Media se 
aksies ondersteun is deur donateurs, individue, gemeentes 
en predikante. Almal mense wat deelneem aan God se 
missie om ’n nuwe wêreld te skep.

Bybel-Media se visie is om innoverende en impakvolle 
mediaprodukte te skep om mense te bemagtig, te help 
groei in hulle geloof om al meer vanuit die oorvloed van 
God se liefde te leef. Ons glo immers dat Romeine 12:2 waar 
is. God verander ons as ons ons denke oopstel vir sy werk. 
Dan kan ons onderskei wat vir Hom goed en aanneemlik is.

LEON VENTER
Hoof- uitvoerende beampte

vOOrWOOrD

Ds Leon Venter



4  ByBel-Media Jaarverslag 2018

LiG het in 2017 ’n besonderse mylpaal behaal toe dié tydskrif 
sy 80ste verjaarsdag gevier het. Hierdie groot prestasie is 
met glansgeleenthede in Pretoria en die Paarl gevier. LiG-

medewerkers, predikante en lesers was trots om deel van die 
ryk geskiedenis van Die Voorligter wat later LiG geword het, 
te wees.

LiG het ook by hierdie geleentheid aangekondig dat die 
tydskrif ’n gedeelte van sy inteken-inkomste aan projekte 
gaan skenk wat op vroeëkinderontwikkeling fokus. Hiermee 
wil LiG sy lesers help om ’n verskil te maak in die wêreld waarin 
hulle leef.

Sirkulasie stabiliseer
Alhoewel LiG se sirkulasie die afgelope vyf jaar gekrimp 
het, was daar in 2017 goeie nuus vir hierdie Christelike 
gesinstydskrif. Die tendens in die tydskrifmark is dat verkope 
’n skerp daling toon. LiG het egter ’n baie bestendige 
sirkulasiesyfer in 2017 gehad. Rakverkope, gemeente-
intekenare en enkel-intekenare het van die 4de kwartaal van 
2016 met slegs 1% gedaal na ’n totale sirkulasie van 20 647 vir 
die 4de kwartaal van 2017. 

Rakverkope het egter ’n styging in 2017 getoon. Die 
gemiddelde verkope per maand was 12 008 in 2016.  

LiG is 80 jaar jonk! 
Van links agter: Mario Small, Viona Ross, Francine van Niekerk, 

Lida Viljoen en Hanno Coetzee. 

Middel: Amanda van der Westhuizen en Jeanne Human. 

Voor: Conette le Roux.

TYDsKrIFTeMaaTsKaPPY 
vaN DIe Ng KerK
LiG – ’n Christelike tydskrif wat verryk 
en inspireer
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In 2017 het die gemiddelde verkope na 12 759 gestyg – ’n 6% 
styging!

Gemeente-intekenare toon steeds ’n daling, en staan 
vanjaar op 5 230. Dit is ’n afname van die vorige jaar se 6 035 
gemeente-intekenare.

Enkel-intekenare het in die laaste kwartaal van 2017 na 1 634 
gedaal. Dit is 154 minder intekenare as in dieselfde tydperk van 
die vorige jaar.

LiG-lesersdae
LiG se jaarlikse lesersdae behaal groot 
sukses, en is vanjaar in drie provinsies 
gehou. Hierdie inspirasie-oggende is 
in Bloemfontein, Pretoria en die Paarl 
gehou. Nuwe intekenare word gewerf, 
die LiG-handelsmerk word gevestig en 
versterk, en LiG se impak op mense se 
lewe vergroot.

Neels Jackson 

Ds Lenois Stander 

Mario Small 

KERKBODE JAARVERSLAG 2017/18

Kerkbode het in die boekjaar van 
2017/18 voortgegaan om sy rol as 
koerant van die NG Kerk so goed 

as moontlik te vervul, deur ’n aanbod 
van nuusberigte, diepte-artikels 
en rubrieke. Met ’n netwerk van 
vryskutskrywers is daar veral gefokus 
op verhale van missionale kerkwees 
wat hulle in gemeentes en in die lewe 
van lidmate afspeel. Ook in rubrieke 
is daar besondere aandag gegee 
aan die hele saak van missionale 
kerkwees – onder meer deur die nuwe 
rubriek “Gestuur” wat deur dr Lourens 
Bosman behartig word.

Ander sake waaraan daar 
pertinente aandag gegee is, was die 
herdenking van die Kerkhervoming, 
die kerk se rol in omgewingsorg en 
pogings om groter kerkeenheid te 
bewerkstellig.

Kerkbode is egter soos koerante 
reg oor die wêreld onder druk 
omdat lesers al meer wegbeweeg 
van papierkoerante en hulle nuus 
liewers op elektroniese platforms 
lees. In Kerkbode se geval is daar 
egter ook ander faktore wat druk op 
die sirkulasie plaas. Vir gemeentes 
wat onder geldelike druk is, is die 
intekening op Kerkbode ’n maklike 
plek om koste te bespaar. Daarby 
word die inhoud van Kerkbode gratis 
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beskikbaar gestel op die elektroniese platform, sodat mense 
dit kan lees sonder om in te teken.

Die gevolg hiervan is dat die intekenaretal in die afgelope 
drie jaar gedaal het van 12 949 in 2016, tot 11 182 in 2017 en 
9 137 in 2018. Dit is reeds minder as die helfte van NG 
gemeentes wat op die gedrukte Kerkbode inteken.

Aan die ander kant het e-Kerkbode 
’n stewige leserstal opgebou. Van 
Maart 2017 tot Februarie 2018 was die 
gemiddelde aantal maandelike gebruikers 
8 842. In ’n vakansiemaand soos 
Desember was dit net 4 075, maar in Mei 
2017 en Februarie 2018 was daar telkens 
meer as 12 000 gebruikers. 

Die dilemma waarmee Kerkbode natuurlik sit, is dat die 
elektroniese publikasie ’n klomp lesers bereik, maar nie 
inkomste genereer nie. Dit maak dat die huidige model 
nie volhoubaar is nie. Die uitdaging is om ’n manier te vind 
waardeur die NG Kerk Kerkbode kan fi nansier – as die kerk 
in die toekoms ’n koerant soos Kerkbode in gedrukte en/of 
elektroniese formaat wil hê.

26 Januarie 2018

Deel 200 – Nommer 1

Gestig in 1849

Kerkbode
Vandag se kerkkoerant vir  vandag se kerkmense

Die koninkryk kom  
in Appelpark

neels jAckson

“Kinders van Appelpark, ons is lief vir julle. 

Die Here is lief vir julle.”

Aan die woord is ds Jannie Pelser van 

die bediening Toekomsvenster. Hy staan op ’n verho

gie in ’n mooi speelpark. Die nuwe swaaie en ander 

speel goed is vir eers onbenut terwyl die kinders na 

Jan nie luister. Vandag, ’n paar weke voor Kersfees, 

kom gee Toekomsvenster en ’n netwerk van mense en 

or ganisasies wat saamwerk, vir hierdie kinders ’n nu

we speelpark. 
Rainbow Park met sy helder kleure, groen gras

perk, en netjiese paadjies is ’n konkrete teken van die 

lief de van die Here waarvan Jannie praat. Deur God se 

men se kom dié geskenk na hulle toe. 

Jannie moedig die kinders aan om hulle parkie op 

te pas, om mooi te speel, om g’n boeliery daar toe te 

laat nie. Nadat hy gebid het, word ’n groot koek gesny, 

elkeen kry ’n stukkie en dis weer tyd om te baljaar.

“Wat hier gebeur,” het Jannie vroeër verduidelik, “is 

die koninkryk van God. Dit is die eerste gestalte daar

van.”
Die woonbuurt waarin hierdie parkie nou ’n pronk

stuk geword het, is Appelpark, ’n brandarm omgewing 

in die weste van Krugersdorp. Saam met die armoede 

is daar drank en dwelmmisbruik, huishoudelike ge

weld, kindermolestering, verwaarlosing en prostitusie. 

En ’n vernielsug wat gemaak het dat die parkie nou ’n 

ste wige veiligheidsheining het en hekke wat elke 

oggend oop en elke aand toegesluit kan word.

“Kinders verdien nie om swaar te kry nie,” sê Jan

nie. Hy hoop hulle sien raak dat hier iets ordentlik vir 

hulle gedoen word, en dat hulle sal begin verstaan dat 

daar ’n ander manier van lewe moontlik is. Jobstraat, 

wat langs die park verby loop, moet ’n simbool van 

hoop word, verklaar hy.

In die opknapping van die parkie, is daar hande ge

vat met inwoners van Appelpark. Hulle het help op

ruim en skoonmaak. Japie Minnie, een van die inwo

ners, neem verantwoordelikheid vir die sleutels. Hy sal 

elke dag oopsluit en toesluit, sodat die parkie nie snags 

’n broeiplek van onheil word nie.

Nog ’n inwoner, Gert Pretorius, word “die burge

meester van Appelpark” genoem. Hy sê hulle moet 

nou verantwoordelikheid neem om die park op te pas. 

Hy hoop dat die speelplek die kinders uit die hande 

van dwelmhandelaars sal hou.

Daar was ook ’n wye verskeidenheid mense van 

bui te af betrokke, soos Jenneth Prinsloo, ’n sakevrou 

wat van die speelapparaat geskenk het. “Dis maar wat 

’n ou doen,” sê sy. Sy kry soveel seën, nou gee sy ook vir 

an der. “Jou talente is mos nie net vir jouself nie.”

Trudie Naudé, plaaslike raadslid vir Mogale City, sê 

dié ontwikkeling beteken geweldig baie vir die ge

meen skap. Dit sal help om die kinders van die straat af 

te hou.
Gerrie Strydom is lidmaat van die NG gemeente 

RantenDal Prisma waar Jannie vroeër gemeentepre

dikant was. Hy is ook lid van die projekspan. Hy sê die 

parkie moet soos ’n toep op ’n selfoon wees: Dit moet 

iets ontsluit, dit moet hoop bring.

Jannie verduidelik dat die verhogie juis daar gebou 

is, sodat daar allerlei programme vir die kinders aan

ge bied kan word. Kerke wat saamwerk, kan daar kom 

ere dienste hou.
Die speelgoed wat in die eerste fase opgerig is, is vir 

kin ders onder 12. Die volgende stap is om oefenappa

Die kersfonds vir 2017 sluit 

binnekort, maar staan tans op  

R133 622 – wat báie laer is as 

vorige jare. Daarom kort ons ’n 

reuse-hupstoot!
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raat vir hoërskoolkinders by te voeg. 

Die hele projek gaan gewis nie net oor ’n paar 

swaaie nie. Dit gaan oor ’n voortgaande betrokken

heid by ’n gemeenskap. Dit wil die nuwe manier van 

lewe in die koninkryk van God met die mense van 

Appelpark deel.

Ds Jannie Pelser praat met die kinders van Appelpark oor die liefde van die Here.  Foto: Neels Jackson

14   Rockmusiek
26 Januarie 2018

tiende eeu deur dié woestyn getrek het, laat dink aan die Bybelse verhaal waar Josua sy arms in gebed oplig na God in die woestyn. 
U2 se album reflekteer ’n diep geestelike dors en ’n worsteling tussen hoop en wanhoop, liefde en haat. Die Josuaboom in die dorre woestyn wat murmureer maar tog vasbyt, oorleef en floreer in ’n gebedshou-ding tot God, is die beeld wat hierdie 11 liedgebede uit 1987 perfek opsom. Vasgevang in woestynsand maar groeiend na die hemel. 

Die 2017-vertonings in Houston en Dallas is nos-talgies, ja, maar vuishou-relevant. Tegnologies is hier-die vertonings van U2 uniek. Dit is die grootste, mees gevorderde videoskerm wat al ooit gebruik is vir ’n musiektoer.
Beide konserte in Texas begin met ’n aantal pre-Joshua Tree liedere as opwarming vir die hoofdis op die spyskaart. Die anti-geweld-lied Sunday bloody Sunday uit 1983 is die votum van die konsert met die orkeslede wat elkeen alleen, een vir een instap op ’n verhoog wat in die middel van die skare in die vorm van ’n Josuaboom lê. Dié lied is veral ná die aanval, twee dae tevore in Manchester, tydens Ariana Grande se konsert, uiters relevant. Die woorde vertel van “the victory Jesus won on a Sunday”. In die middel van die lied skreeu Bono teenoor die skare: “We’re so sick of it! No more! No war!” In daardie oomblik besef ek op-nuut die krag en relevansie van protesmusiek. Aan die einde van hul 1985-proteslied Pride ver-toon Martin Luther King se beroemde “I have a dream”-toespraak op die grootskerm. Bono wonder hardop of die Amerikaanse droom dalk dood is. Dan verklaar hy: “Not in Texas! Not tonight! Maybe the dream wants us to wake up!”Die vier lede van U2 kom staan langs mekaar en groet die juigende skare. Dan stap hulle na die hoofver-hoog en neem stelling in by ’n swart Josuaboom van 

“S o wat was die hoogtepunt van jou Texas-trippie?” vra iemand my onlangs.“Die drie eredienste wat ek bygewoon het saam met 160 300 mense,” antwoord ek. Die eerste een in die All Saints Dallas Anglikaanse kerk was iets besonders om te beleef. Dit was hulle tweede erediens wat deur 300 gemeentelede byge-woon is. Mense van verskillende agtergronde en spiri-tualiteite word met drie s-woorde saamgesnoer: Scrip-tures (die Woord), Sacraments (Doop en Nagmaal) en Spirit (Heilige Gees). 
Hulle preek die Woord soos Gereformeerdes, beoe-fen die sakramente soos liturgiese Anglikane en inkor-poreer die gawes van die Gees soos Charismate. Hulle musiekspan is ook besig met ’n missionale musiekprojek, Liturgical Folk, waarin Ryan Flanigan liturgiese gedigte van Nelson Koscheski toonset vir ge-meentesang en uitreikkonserte na die gemeenskap.Die tweede en derde erediens-hoogtepunte van my besoek aan die VSA vind plaas in Amerikaanse voet-balstadions met 80 000 sitplekke elk. Die predikers is U2 en hul missionaal-uitdagende liturgie staan bekend as The Joshua Tree.

Rock-ikone hou ‘missionale eredienste’

Die akteur Jared Leto verklaar op 12 November 2017 by MTV se EMA-toekennings: “U2 changed my life. ‘The Joshua Tree’ became the soundtrack of my youth. U2 is not just a band, it’s a way of life. Their songs are prayers, their shows are a church.”As jy my sou kon dwing om vir die res van my lewe net één musiekalbum te luister, dan kies ek U2 se 1987-meesterstuk. Terugskouend was hul belydenis-en-soeke-lied op dié album – I still haven’t found what I’m looking for – een van die redes waarom ek ’n predi-kant geword het.

Joshua Tree
Maar hoekom heet die album The Joshua Tree en nie The Two Americas soos die werkstitel was nie? Fo-tograaf Anton Corbijn het met die voorstel gekom van omslagfoto’s wat by Zabriskie Point in die Joshua Tree-nasionale park in die Mojave-woestyn afgeneem moet word. Dis slegs in hierdie omgewing waar die Josua-boom (Yucca brevifolia) voorkom. Die boom se unieke vorm het ’n groep setlaars wat in die middel negen-

Die Ierse rockgroep U2 het in hulle 41ste bestaansjaar in 2017 ’n konserttoer deur 40 stede onderneem ter viering van die uitreiking van hul album The Joshua Tree. Dié album is 30 jaar tevore in 1987 uitgereik. FRANCOIS MULDER, ’n predikant van die NG gemeente Blanco in George, vertel van sy belewenisse met die bywoning van twee van dié konserte in Texas in die VSA.

Bono, ofte wel Paul Hewson, die hoofsanger van U2, sing die 
lied In the name of love. Links op die foto is die kitaarspeler 
The Edge, ofte wel Dave Evans. Foto’s: Francois Mulder

Nuus   9   ?? ?????????? 2012 Kerk en kuns   916 Februarie 2018

Om die buitengewone in 
die gewone te vind

André BArtlett

Dit is interessant om te sien hoe twee kuns wer
ke, onderskeidelik geskilder deur die kunste
naars Paul Gauguin en Vincent van Gogh, 

twee verskillende benaderings tot die soeke na ’n die
per betekenis van die sigbare werklikheid verteenwoor
dig.

Gaugin se Visioen ná die preek: Jakob worstel met 
die engel en Van Gogh se Saaier – die twee werke wat 
beide in 1888 deur dié twee skildervriende geskilder 
is. Hulle albei was in dié stadium ’n tyd lank in die 
dor pie Port Aven in die provinsie Bretagne in die 
noordweste van Frankryk woonagtig. 

As ’n mens die twee kunswerke naas mekaar plaas, 
is dit opvallend dat albei skilderye in ’n voorgrond en 
’n agtergrond verdeel word deur ’n boomstam wat dia
gonaal van regs onder na links bo geplaas is. Gauguin 
dui die boomstam in sy skildery spesifiek aan as ’n 
appel boom, die tradisionele simbool van die vermoë 
om tussen goed en kwaad te onderskei.

In Gauguin se werk word die voorgrond oorheers 
deur ’n groep vroue in tradisionele Bretonse drag 
saam met die priester – waarskynlik ’n selfportret van 
Gauguin. Ná die preek verkeer hulle met neergeboë 
hoofde in gebed. Regs op die agtergrond aan die an
derkant van die boomstam word Jakob se worsteling 
met die engel (vgl Gen 32:2231) uitgebeeld. Net een 
van die vroue se hoof is nie in gebed neergebuig nie, 
maar haar blik is stip op die visioen van die twee 
worste lende figure gerig.

Die landskap waar hierdie worsteling plaasvind, 
word nie op naturalistiese wyse as ’n groen grasveld 
ge skilder nie, maar in ’n koorsagtige rooi wat stryd en 
konflik versinnebeeld. Dit beklemtoon die feit dat die 
worsteling nie in die “hier en nou” plaasvind nie, maar 
in ’n andersoortige werklikheid, die “elders” wat ver
band hou met die geloofsbelewenis van die groep 
vrome vroue. Die implikasie hiervan is dat insig in die 
betekenis van die lewe (asook die onderskeid tussen 
goed en kwaad) op byna sakramenteelliturgiese wyse 
deur mistieke ervaring ontsluit word.

In Van Gogh se werk, wat kort na dié van Gauguin 
as antwoord op en weerlegging van die sentrale strek
king van Gauguin se skildery geskilder is, word die 
on derskeid tussen agtergrond en voorgrond doelbe
wus anders uitgebeeld. 

Die Bybelse figuur van die saaier (wat in ’n sekere 
sin ’n voorstelling van Christus self is) word nie in die 
agtergrond geplaas nie, maar in die voorgrond – aan 
dieselfde kant as ons wat as toeskouers na die skildery 
kyk. Hy word ook nie as een of ander engelfiguur uit
ge beeld nie, maar as ’n doodgewone kleinboer wat be
sig is om saad op ’n omgeploegde land te saai. 

Die feit dat die saaierfiguur besig is om as ’t ware uit 
die skildery uit in die rigting van die toeskouer te be
weeg, versterk die gedagte dat die gewone werklikheid 
die ruimte is waarbinne die gebeure afspeel.

Wat deur Van Gogh op die agtergrond uitgebeeld 
word, is nie ’n dieper, mistieke werklikheid nie, maar 
’n eenvoudige boerewoning en ’n reuseson wat byna 

soos ’n stralekrans die figuur van die saaier van agter 
belig.

Volgens hierdie visie word insig in die betekenis 
van die lewe (en dus ook die onderskeid tussen goed 
en kwaad) nie in ’n werklikheid anderkant hierdie 
werklikheid gevind nie, maar word dit eerder in die 
hier en nou vergestalt – in die gewone gebeure van 
elke dag waar gewone mense op konkrete wyse sin en 
betekenis aan die lewe verleen.

Wat ons hier mee te doen het, is meer as net twee 
kunstenaars wat uitdrukking aan verskillende per
soonlike idees gee. Dit gaan eerder oor twee tipes 
spiri tualiteite wat verband hou met die verskillende 
geloofs tradisies waarbinne die twee kunstenaars ge
vorm is.

Gauguin het binne die Katolieke Kerk grootgeword 
en is as priester in dié kerk opgelei. Na ’n agnostiese 
fase in sy lewe het hy juis tydens sy verblyf in Port 
Aven diep onder die indruk gekom van die negen
tiendeeeuse herlewing van die Katolieke mistiek en 
die soort vroomheid wat daarmee gepaard gaan. Sy 
skil dery was die direkte neerslag hiervan en was die 
heel eerste keer wat hy ’n religieuse tema in een van sy 
werke aangewend het.

Van Gogh daarenteen het in ’n Gereformeerde pas
torie in Nederland grootgeword en het lewenslank, 
ten spyte van kritiek teen hierdie geloofsagtergrond, 
ge worstel met die implikasies van die meer nugtere, 
im manente spiritualiteit wat ’n kenmerk van hierdie 
tra disie is.

Persoonlik meen ek dat dit nie ’n ófófsituasie be
hoort te wees nie, maar dat albei benaderings ons kan 
help om die verband tussen geloof en werklikheid te 
ver staan. Soos Gauguin kan ons deur dissiplines soos 
gebed en meditasie al meer insig kry in die dieper 
grond van ons bestaan.

Soos die son in Van Gogh se skildery die gewone 
wêreld van agter belig, kan die werklikheid van God se 
teenwoordigheid egter ook in ons daaglikse lewe in
skyn en ons in staat stel om betekenis te vind in die 
dinge waarmee ons elke dag besig is.

Gaugin se Visioen ná die preek: Jakob worstel met die engel.

Van Gogh se Saaier.

Die volgende Kerkbode verskyn op 2 Maart 2018.
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NG Gemeente Tweeling
Vakature: kontrakpos vir drie jaar na twee jaar onderhandelbaar 

(Proponente of leraars of emeriti welkom om aansoek te doen)

Gemeenteprofiel:
Tweeling is in die hart van die Riemland (tussen Reitz en Frankfort geleë – 30 km beide 
dorpe toe). Naaste groot dorp Bethlehem.
1. Gemeente het tans plus minus 90 lidmate en 15 dooplidmate.
2. Bogenoemde dorpe beskik oor puik skole en koshuise, dokters en hospitale. 
3. Gemeente finansieel onafhanklik.

Kandidaatprofiel:
1. Proponente/leraars/emeriti is welkom om aansoek te doen.
2. Posbeskrywing: Ooreenkomstig Artikel 9 van die Kerkorde.
3. Vaardigheid om oudiovisuele middele te gebruik.
4. Spesiale passie vir die bediening vir dorp en plattelandse lidmate en om senior ver- 
    swakte lidmate meer gereeld te besoek.

Vergoedingspakket:
1. Onderhandelbaar volgens Vrystaatse Sinode se riglyne.
2. Gratis verblyf in ruim pastorie met gratis krag en telefoondienste.
3. Paslike toelae vir reiskoste word onderhandel.

Aansoek:
1. CV van hoogstens twee bladsye met vermelding van twee referente.
2. Voltooide bedieningsvraelys kan op aanvraag ge-epos word.

Kontakbesonderhede:
1. Kantoor: Skriba: 071 451 1278 / E-pos: ng2ling@email-sa.co.za 
2. Aflosleraar: Ds Koos Lessing – 083 381 7742. Leierouderling: 082 783 6408.
3. Sluitingsdatum – 28 Februarie 2018.
4. Diensaanvaarding – 1 April 2018.

Naskrif: Kandidate op kortlys moet vir onderhoud en preekbeurt beskikbaar wees.
            
Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie. 

Chris Lamprecht 
90 jaar-huldiging-CD

Chris Lamprecht 
90 jaar-huldiging-CD

Chris Lamprecht 

Chris Lamprecht
• Gebore op 1 Oktober 1927 in Bloemfontein
• Studeer musiek in Suid-Afrika en Duitsland
• Orrelis, musiekadviseur en musiekdosent
• 100 liedere geskryf vir FAK-sangbundel
• Honderde koorwerke gekomponeer 

Chris Lamprecht het ’n ongeëwenaarde bydrae tot die 
Afrikaanse musiekskat gelewer. Sy liefde vir gewyde en 
sekulêre musiek kan ons sien in al die ou, vergete liedere 
wat hy nuut bekendgestel het en in die nuwe musiek wat 
hy geskep het.
 

’n Dubbele huldiging-CD van ’n ware volkskomponis.

Direkte bestellings bestel@bmedia.co.za 
Deeloproepe 0860 26 33 42  
E-aankope www.bybelmedia.org.za

90 jaar-huldiging-CD

Dubbele huldiging-CD met gewyde en sekulêre 
werke uit die pen van Chris Lamprecht 

Chris Lamprecht 
Komponis

Dubbele huldiging-CD 
met sy 90ste ver jaarsdag j

C D

Huldiging-CD  2

Sekulêre werke – 27 snitte
Chris Lamprecht 90
Ch

Huldiging-CD  1

C D

Gewyde werke – 25 snitte

Chris Lamprecht 90

Ned Geref Gemeente Okahandja, Namibië
Vakature: Leraarspos

Okahandja is ’n plattelandse dorp 70 km noord van Windhoek. Die gemeente is tipies plat-
telands en vertoon ’n pastorale-gemeente profiel.

Daar is 321 belydende en 66 dooplidmate in die gemeente met ongeveer 94 besoekpunte 
op die dorp, 78 by aftreeoorde en nagenoeg 32 op plase. Eredienste word op die dorp 
sowel as op buitepunte waargeneem.

Leraarsprofiel:
Die gemeente sien uit om ’n gelegitimeerde predikant van die NG Kerk wat die Here Jesus 
liefhet en toegewyd dien, te verwelkom. Die suksesvolle kandidaat sal die pastorale karak-
ter van die gemeente respekteer in die manier waarop hy/sy uitvoering gee aan ampspligte 
soos vervat in Kerkorde Artikel 9. Die begeleiding van die gemeente tot ’n missionale ge-
meenskap is prioriteit vir die kerkraad.
Voorkeur sal aan Namibiese burgers of persone wat daarop kan aanspraak maak, gegee 
word.

Vergoeding: Die totale koste-van-indiensneming (TKVI) is N$400,000 en is gebaseer op 
Kerf 4 van die voorgestelde Namibiese vergoedingskaal. Behuising is ingesluit en die pak-
ket kan na behoefte en binne wetlike beperkings gestruktureer word.

Aansoek: Aansoek moet vergesel wees van ’n CV van nie meer nie as vier bladsye met 
die name van drie referente. E-pos aan ngkokh@iway.na, faks: +264 62 500 527. 
Posbus 292, Okahandja, Namibië.

Sluitingsdatum: Maandag, 16 Maart 2018. 

Diensaanvaarding: So gou as prakties moontlik.
Aansoekers moet beskikbaar wees vir ’n moontlike (Skype-) onderhoud.

Navrae:  Voorsitter van die kerkraad, Hardus Maritz: +264 81 129 0577, hardus@maritz.me
               Konsulent, ds Clem Marais: +264 81 127 1608, clem@ngkn.com.na
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conette le roux

In die verlede het woestyn- en swaarkrytye geleent-
hede geword vir diepe verootmoediging voor 
God, sê ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter 

van die Algemene Sinodale en Wes-Kaapse Modera-
men. 

Volgens hom is die knellende droogte vir alle ge lo-
wiges ’n uitdaging om opnuut bewus te word van ons 
diepe afhanklikheid van God.

Daarom dat die NG Kerk in Wes-Kaapland saam 
met ander kerke gevra het dat 14 Februarie ’n dag van 
ver ootmoediging en gebed moet wees. Dit is vanjaar 
die datum van Aswoensdag, die dag waarop Lydens-
tyd begin.

Ds Nioma Venter, Wes-Kaap se predikant in sino-
dale diens vir Diaconia, beaam dit: “God het dikwels in 
die verlede juis die klimaat gebruik om met sy kinders 
op ’n geloofsreis te gaan. Vandag is dit nie anders nie.”

Daar word versoek dat kerkklokke op Aswoensdag 
om 12:00 beier en dat spesiale gebedsbyeenkomste ge-
hou word. Ander streeksinodes van die NG Kerk, 

Droogte is tyd vir bid en help
VGK Kaapland, die Anglikaanse Kerk, die Presbite-
riaanse Kerk en die Evangelical Lutheran Church of 
Southern Africa (ELCSA) asook die Congregational 
Kerk het ook besluit om saam te bid.

Nelis het in ’n ope brief gemeentes gevra om met ’n 
leerbare hart en ’n oop gemoed te bid, maar ook om ’n 
“helpende hand” na hul naaste uit te steek.

Diaconia is ’n eenheidsbediening van die NG Kerk 
en VGK wat veral op vroeëkinderontwikkeling fokus, 
maar ook hulp tydens rampe en droogte bied. Hulle is 
reeds besig om te kyk waar hulle kan help in vennoot-
skap met ander organisasies. 

Volgens Nioma het Diaconia reeds in samewerking 
met Badisa riglyne vir gemeentes en maatskaplike 
pro gramme (tehuise, kinderhuise, dienssentrums) 
saam gestel om hulle te help om paraat te wees in die 
tyd van waterskaarste. 

Diaconia het ook hande gevat met Love Thy Neigh-
bour en Oasis, ’n organisasie wat water suiwer en ver-
koop, om infrastruktuur in werking te stel sodat wa-
terskenkings van oor Suid-Afrika ontvang kan word. 

“Ons fokus op die oomblik op meer kwesbare instan-
sies, maar sal gereed wees om selfs wyer te ondersteun 
indien nodig,” sê Nioma.

Die Groote Kerk het ook in vennootskap met NG 
gemeente Ysterplaat-Suid en Maitland Gemeenskaps-
kerk begin om water in te samel. Hulle wil aan weer-
lose mense soos mense sonder vervoer, mense met ba-
bas en klein kinders en plaaslike skole in die 
Mait land- en Ysterplaatgemeenskap water verskaf.

“Die kerkgeboue dien as verspreidingspunt en wa-
ter sal af gelewer word deur onderskeie gemeentes en 
vry  wil li gers. Laerskool Dagbreek in Carletonville 
 stuur 30 000 liter water aan ons. Die NG gemeente Pie-
tersburg, NG gemeente Worcester-Noord en die Wor-
cester-gemeenskap het ook laat weet hulle is besig om 
water vir ons in te samel,” sê ds Riaan de Villiers, ’n 
pre  dikant by die Groote Kerk.
– Soek na “Day Zero – Ons bely” op YouTube vir ’n 
be lydenis te midde van die waterkrisis. Die riglyne vir 
watergebruik tydens waterskaarste is op https://kaap-
kerk.co.za/droogte-waterkrisis-ons-bely/ beskikbaar.

Die tyd kom nou vinnig nader dat 
Kerkbode se Kersfonds vir die 
huidige seisoen afgesluit gaan 

word en die opbrengs aan ’n verskei-
denheid kinderhuise uitbetaal gaan word.

Nadat verskeie gemeentes die afge lo-
pe paar weke hulle bydraes tot die Kers-
fonds oorbetaal het, het die bedrag 
waar op die fonds staan, opgeskiet tot 
R189 141. 

Gemeentes wat nog oorbetalings moet 
doen, word versoek om dit asseblief voor 
einde Februarie te doen, wanneer die 
huidige insameling afgesluit word.

Sover het 15 individue, 56 gemeentes 
en een sinode bydraes gelewer. Die fonds 
het ook sewe anonieme bydraes ontvang.

Ons twee grootste bydraes was kop 
aan kop met NG gemeente Murray van 
De Doorns wat R13 588,25 bygedra het 
en NG gemeente Hoopstad met ’n by-
drae van R13 573,20.

Ons wil graag die volgende gemeentes 
en sinodes bedank vir hulle bydraes: 
Wes-Kaapland Sinode, NG gemeente 
Waterberg, NG gemeente Hoopstad, NG 
gemeente Middelburg (Karoo), NG ge-
meente Ottosdal-Suid, NG gemeente 
Piet Retief, NG gemeente Eendekuil, NG 
gemeente Parow-Noord, NG gemeente 
Suiderstrand, NG gemeente Empangeni, 
NG gemeente Nuwerus, NG gemeente 
Franschhoek, NG gemeente Colesberg, 
NG gemeente Plumstead, NG gemeente 
Die Vleie, NG gemeente Schweizer-Re-
ne ke, NG gemeente Vredendal-Wes, NG 

gemeente Brandwacht, NG gemeente 
Paarl berg, NG gemeente Worcester, NG 
gemeente Migdol, NG gemeente Clan-
william, NG gemeente Mosselbaai, NG 
gemeente Vasco, NG gemeente Reebok, 
NG gemeente Jan Kempdorp, NG ge-
meente Vishoek, NG gemeente Parow-
Pa norama, NG gemeente Horison-
Noord, NG gemeente Strand-Noord, 
NG gemeente Aurora, NG gemeente 
Wil lowmore, NG gemeente Bellville-
Oos, NG gemeente Rondebosch, NG ge-
meente Dewetsdorp, NG gemeente Na-
pier, NG gemeente Alkmaar, NG 
ge meente Park (Oudtshoorn), NG ge-
meente Murray (De Doorns), NG ge-
meente Kimberley-Wes, NG gemeente 
Deo Gloria, NG gemeente Hartenbos, 
NG gemeente Klerksdorp-Oos, NG ge-
meente Luderitz, NG gemeente Merwe-
ville, NG gemeente Goudini, NG ge-
meente Queenstown, NG gemeente 
Laings burg, NG gemeente Pietersburg-
Oos, NG gemeente Albanie, NG ge-
meente Port Nolloth, NG gemeente Wel-
gemoed, NG gemeente Stellastraat, NG 
gemeente Aliwal-Noord, NG gemeente 
Stellenbosch-Noord.

Dankie aan die volgende individue: D 
Fourie, JJ Hillebrand, JA Koekemoer, IM 
van der Merwe, JV Kriel, CW Steyn, J de 
Ridder, PJ Malan, J du Preez, JD Rob-
bert, RB de Vos, J Swart, mnr Burger, 
CBJ Smit en JH Raubenheimer en aan 
die anonieme bydraers. – Conette le 
Roux

Dankie vir Kersfondsbydraes

Die 130ste Wêreldbiddag vir 
vroue, die 89ste wat in Suid-
Afrika gevier word, het van-

jaar die skepping as tema.
Vir vanjaar se biddag was dit die 

vroue van Suriname in Suid-Amerika 
se verantwoordelikheid om die tema 
en die basismateriaal vir die biddag 
voor te berei. Aan die hand van Gene-
sis 1 het hulle besluit op die tema “Hoe 
wonderbaar is u skepping.”

Die kunswerk wat vir die dag voor-
berei is, stel twee hande voor wat die 
skepping as gawe ontvang en dit moet 
aangee na die volgende generasies. 
Groente en vrugte in die kunswerk stel 
die kos voor wat deur die skepping 
voorsien word. Verder word aspekte 
van Suriname se natuur, soos die blou 

padda wat net in dié land voorkom, ge-
bruik om die skepping voor te stel.

Die biddag word tradisioneel op die 
eerste Vrydag in Maart gevier. Vanjaar 
val dit op 2 Maart. Meer as 170 lande 
neem deel aan die biddag. 

Volgens Joa van Aarde van die na-
sionale kantoor wat die biddag in Suid-
Afrika koördineer, het hulle die mate-
riaal vertaal en word dit in agt tale uit 
die kantoor in Kemptonpark reg oor 
Suid-Afrika, maar ook na buurlande 
soos Namibië, Botswana, Zimbabwe, 
Le sotho en Swaziland versprei.

Dit word elektronies gedoen, maar 
daar is ook ’n 100 000 gedrukte pro-
gramme wat versprei word.
– Vir meer inligting, skakel met Joa 
van Aarde by 011 975 4598.

Biddag 
neem die 
skepping 
as tema

Die kunswerk van die kunstenaar Alice 
Pomstra van Suriname vir vanjaar se 

Wêreldbiddag vir vroue. Dit illustreer 
die tema “Hoe wonderbaar is u skep-

ping” aan die hand van aspekte van die 
natuur in Suriname.
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sy agtergrond hom deur die jare presies voorberei het 
vir dié soort situasie, het dit aan die ander kant hom 
totaal onvoorbereid gelaat.

Dit was in 1985 dat Tewie Pieterse sy teologiese 
studie voltooi het en hy deur die kerk beroepbaar ge-
stel is. Altesame 27 jaar lank was hy beroepbaar sonder 
dat hy beroep is. Deur dit alles het hy lief gebly vir die 
kerk, maar tog gevoel die kerk dink hy is nie goed ge-
noeg nie.

In kerktaal was hy beroepafwagtend, maar hy kon 
nie die heeltyd op sy hande sit en wag nie. Daarom het 
hy begin boer. Twintig jaar lank het hy redelik groot 
geboer, vertel Tewie. Hy het 1 200 hektaar geplant. 
Tabak, sonneblom, mielies, soja, katoen, rissies.

Daarby het hy ook 27 jaar lank ’n mynboumaat-
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 “Wat gaan die kerk doen?”
Dit was die vraag wat ds Tewie 

Pie ters van Coligny-Oos tot stilstand 
geruk het nadat dié dorp einde April en begin Mei ver-
lede jaar onder onrus en plundery deurgeloop het. 

Dit was ’n chaotiese tyd. ’n Swart kind, Mathlomola 
Moshoeu, is dood. In die wit gemeenskap word gesê 
hy is betrap waar hy ’n boer se sonneblomme gesteel 
het. Hy is op ’n bakkie gelaai om hom polisie toe te 
neem, toe spring hy af en breek sy nek. In die swart 
ge meenskap is gesê hy is deur die boere vermoor.

Mense uit die township Thlabologang en die plak-
kerbuurt Skotland het die dorp ingevaar, klippe ge-
gooi, huise en winkels geplunder en afgebrand. Dae 
lank het dié chaos voortgeduur.

Daar was regse groepe wat opgeruk het Coligny 
toe. Tewie vertel dat hulle al hulle dae gehad het om 
dié groepe uit die dorp uit te hou. Intussen het hulle 
sagte teikens, soos die ouetehuis op die dorp beveilig. 
Daar was ’n gebedsgroep wat elke dag gebid het. “Ge-
bed was ’n sleutelding,” merk Tewie op.

skappy bedryf. Hulle het mynventilasie gedoen, ton-
nels geskiet, dakke versterk. Dit alles het vir Tewie ’n 
klomp vaardighede geleer, soos om te onderhandel, 
wat later op Coligny handig te pas sou kom.

Deur dit alles het hy by die kerk betrokke gebly. In 
’n stadium het hy as ouderling op die Noordelike 
Sinode se sinodale diensraad gedien. Maar hy het 
swaar gekry met dominees, vertel hy.

Agt jaar lank het hy sonder betaling gewerk in ge-
meentes wat in die moeilikheid was. Hy het selfs in 
gemeentes van die Hervormde Kerk en die APK ge-
help, maar meestal was dit NG gemeentes.

Hy sou Sondae preek en Vrydae huisbesoek doen.
In Rustenburg se moedergemeente het hy begin 

werk toe dié gemeente baie swaar gekry het. Eers was 
dit as proponent, en toe, na ’n jaar, word hy ’n domi-
nee. Maar toe die gemeente na drie jaar waarin hy hard 
gewerk het uiteindelik sterk genoeg is om te beroep, 
toe kies hulle iemand anders. En Tewie word weer ’n 
proponent.

Later het hy as brugpredikant in Coligny se moe-
dergemeente gedien. Vrydae se huisbesoek het vir 
hom oor verhoudings gegaan. Hy het dit gesien as ’n 
geestelike reis waarop hy lidmate vergesel. Mense 
moes verstaan hoekom hulle in die kerk is, dat hulle 
werk het om te doen.

In 2010 het hy in Coligny-Oos begin preek. Weer 
sonder betaling, as tentmaker. En toe, in 2012, word 
hy beroep.

Tewie vertel dat sy agtergrond by militêre inligting 
tydens sy diensplig en daarna hom geleer het dat jy, as 
jy op ’n nuwe plek kom, verhoudinge smee om inlig-
ting oor dié plek te kan insamel. Daarom het hy op Co-
ligny vriende gemaak met konstabel Happy Masibi, die 
polisiekantoor se man vir gemeenskapsverhou dinge.

By hom het hy gehoor dat daar baie probleme is 
onder die jeug op Coligny. Die konstabel wou ’n straat-
kerk vir jongmense begin. Tewie het hom gehelp met 
stoele vir sy kerk en ook daar gaan preek.

Hulle gemeente het ook die VGK-predikant se sala-
ris betaal en Tewie het gaan help om die dominee se 
huis se dak te herstel. Daarby het die gemeente twee 
sendelinge in Mosambiek ondersteun.

Ten spyte van dié soort betrokkenheid in swart ge-
meenskappe, was Tewie in ’n sin heeltemal onvoorbe-
reid toe die hel op Coligny losbars en mense vra: “Wat 
gaan die kerk doen?”

Dit was hulp op ’n afstand, sê Tewie. Van die moei-
like goed soos versoening het hy niks gedoen nie. En 
die armoedeverligting wat hulle gedoen het, was net in 
die wit gemeenskap.

En sy eie gesindheid was nie reg nie. Sy eie ervaring 
in die mynbou en landbou was dat daar onbillike eise 

Wat gaan die 
kerk doen?

Maar verder het hulle gestaan en kyk hoe hulle 
dorp vernietig word. Die polisie was daar, maar dit het 
gelyk of hulle niks wou doen om die verwoesting te 
keer nie. 

In een stadium, vertel Tewie, het hulle gestaan en 
kyk hoe ’n paar belhamels vragmotors aan die brand 
probeer steek. Hulle het probeer en probeer, maar kon 
dit nie laat vlam vat nie. Na ’n lang gesukkel het hulle 
dit tog reggekry. En toe gaan daar miljoene rande in 
vlamme op. Nie net in die koste van die vragmotors 
self nie, maar ook in die opbrengs van ’n vervoerbesig-
heid wat verlore was.

En te midde van alles kom vra mense vir Tewie: 
“Wat gaan die kerk doen?”

En hy het nie ’n antwoord gehad nie. Want terwyl 

gestel word. Boonop is hy deur die jare 36 keer besteel. 
Dit het hom bevooroordeeld gemaak teenoor swart 
mense. Hy wou niks met hulle te doen hê nie. Om iets 
van sy eie gesindheid te weerspieël, vertel hy dat hy die 
begrafnis van die AWB-leier Eugene Terre’blanche by-
gewoon het.

Mentors
En toe kom die vraag van verskillende kante af: “Wat 
gaan die kerk doen?”

In hierdie tyd was daar twee mentors wat vir Tewie 
gehelp het.

Die een was Flip Buys, die leier van Solidariteit. Hy 
vertel hoe hy en Buys gesels het oor die pad vorentoe. 
Buys het vir hom gesê die politici het beheer verloor. 
Die kerk moet nou toetree. Hulle moet verhoudings 
bou en die kommunikasiekanale oopkry.

Die ander was biskop Paul Verryn van die Metodis-
tekerk. Vir hom het Tewie ontmoet toe hy en ds Johan 
Brink, moderator van Sinode Goudland, midde in die 
krisis Lichtenburg toe is vir ’n vergadering. Verryn, 
met die groot geloofwaardigheid wat hy al sedert die 
struggle-jare in die swart gemeenskap opgebou het, 
het die vergadering gelei.

By dié vergadering het die premier van Noordwes 
die kerke gevra om te help. Hulle sou by mense se 
harte kon uitkom, het hy gesê.

Daar kies hulle toe ’n komitee van 40 mense uit 
Coligny en Thlabologang om versoening in die ge-
meenskap te fasiliteer. Die binnekring was die kerk-
leiers en saam met vennote is ’n reeks projekte aange-
pak wat ’n groot verandering bewerkstellig het.

Vir Tewie was dit die begin van ’n nuwe reis. Hy het 
baie broers en susters in Thlabologang ontdek wat hy 
nie geken het nie. “Watter ongelooflike Christene leef 
langs ons,” merk hy op, en voeg by: “Misdaad het vir 
my oogklappe opgesit.”

Saam het hierdie medegelowiges ’n span gevorm 
wat gehelp het om Coligny te verander. Hulle het tel-
kens in kerke vergader. Dit is neutrale grond.

En ’n rits projekte het saam met ander vennote 
vorm aangeneem.

Nedbank het leierskapsopleiding van mense in 
Thlabologang kom doen en die kerkleiers het die 
proses op die spoor gesit.

Hulle het in die gemeenskap, onder meer by skool-
hoofde, gaan vra wat die probleme is waarmee hulle 
sukkel. Een groot probleem was dat baie kinders nie 
geboortesertifikate het nie. Dit het gevolge soos dat 
daar nie subsidie vir sulke kinders is nie, dat voed-
selprogramme nie vir hulle voorsiening maak nie en dat 
daar nie maatskaplike toelaes vir hulle betaal word nie.

Daarna is reëlings getref dat die Departement van 
Binnelandse Sake sou kom om hiermee te help. Die 
skole sou intussen die nodige inligting oor die kinders 
bymekaar kry.

Nog ’n probleem was die gebrek aan water vir die 
mense van Skotland. Dit is ’n informele nedersetting 
waar mense gevestig is sonder dat daar infrastruktuur 
voorsien is. Daar is begin om water aan te ry en kort 
voor lank is daar 40 000 liter water per dag gelewer. 
Boonop is planne gemaak om met die hulp van Agri 
SA te boor vir meer water.

Mediese sorg was nog ’n kopseer, maar Verryn het 
met die Departement van Gesondheid gereël om ’n 
mobiele kliniek na die gemeenskap toe te bring.

Ander projekte het aan die gang gekom, nog ander 
word beplan en daar is drome van ’n nuwe toekoms op 
Coligny.

Familie
“Ons en 10 gemeentes in Thlabologang het familie ge-
word,” verklaar Tewie. “Ons maak ’n verskil. Daar het 
rustigheid gekom.”

Daar was die tyd toe Coligny heel voor was met 
brand. Maar ’n paar maande later, toe ander dorpe 
brand, toe is daar geen insident op Coligny nie, sê Tewie.

Lebo Senatla en Godwin Swartz is jeugleiers uit 
Thlabologang wat saam met Tewie in die Vredesfo-
rum werk. Hulle is jonk, entoesiasties en vol planne 
om Coligny ’n beter en vreedsame plek vir al die in-
woners te maak.

Vir hulle het Tewie ’n mentor en inspirasie geword. 
“Wow,” sê Godwin as ’n mens hom oor Tewie vra. “Hy 
speel so ’n groot rol.” En hulle vertel hoe hulle ’n by-
een koms vir Jeugdag gereël het en dat die spyseniers 
hulle in die steek gelaat het. Maar ds Tewie het hulle 
gehelp en die dag was ’n sukses.

Eerw Kenneth Gagane van die Episkopaalse Kerk 
vertel hoe kwaad hulle was vir die tsotsi’s wat die dorp 
verwoes het. En hoe lekker dit is om saam met ds Te-
wie te werk vir vrede.

Masibi sê ds Tewie is ’n engel wat deur God gestuur 
is. Hy is ’n leier, nie ’n baas of ’n voorman of bestuur-
der nie. Hy het nie goeie woorde vir die politieke par-
tye op die dorp nie, maar saam met diensknegte van 
God soos ds Tewie, bou hulle graag aan ’n gemeenskap 
waarin almal gelukkig kan saamleef.

Saam met sulke mense het ds Tewie Pieters nuwe 
antwoorde gevind op wat die kerk gaan doen. Waar hy 
in die verlede tevrede was met sending op ’n afstand, 
sê hy nou jy moet betrokke raak. “Jy moet daar wees 
waar klippe gegooi word.” Die uitdaging, sê hy, is om 
sy mense saam met hom te mobiliseer.

10   Hoop 26 Januarie 2018

Coligny in Noordwes het 
verlede jaar deur diep 
trauma gegaan met oproer 
wat dele van die dorp 
verwoes het. Vir ds Tewie 
Pieters van Coligny-Oos 
was dit die begin van ’n 
reis wat hom ’n baie ryker 
mens gemaak het. Hy het 
die storie vir NEELS JACK-
SON vertel.  

Eerw Kenneth Gagane van die Episkopaalse 
kerk vertel van die kerke se samewerking 
in Coligny. Op die agtergrond is ds Tewie 
Pieters. Foto’s: Neels Jackson

1. ’n Boodskap van hoop teen die muur van ’n koffi ewinkel in 
Coligny. Ds Tewie Pieters het ’n jong vrou op die dorp gehelp 
om dié winkel op die been te bring.
2. Ds Tewie Pieters in een van die huise wat tydens die oproer 
in Coligny verwoes is. Groot dele van die dorp se hoofstraat 
is so herstel dat ’n mens nie meer die tekens van verwoesting 
kan sien nie.
3. Ds Tewie Pieters kuier saam met twee van die jeugleiers 
in Thlabologang. Links sit Godwin Swartz en regs is Lebo Se-
natla.
4. Ds Tewie Pieters in die Anglikaanse Kerk in Thlabologang 
saam met van die gemeente se lidmate. Dit is een van die 
kerke waar die Vredesforum vergaderings hou.

1

2
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Kgalagadi counterparts. If they want to finish school 
or get a job there is a degree of Westernisation neces-
sary. In the process they are bound to lose a lot of their 
values. So the biggest challenge revolves around iden-
tity.

Have you experienced that perspectives and 
worldviews change when people visit Inalego-

lo?
Ultimately we don’t want to visit Inalegolo for our own 
benefit. The focus should always be missional in order 
to enrich the community. But then I’ve seen that when 
the visitors are teachable, they often leave as the trans-
formed ones. This is valuable for every person reach-
ing out. There’s often a very big awakening that takes 
place in terms of how we view people and the world. 
Some arrive with racist and conservative ideas but 
then leave with a new understanding regarding inclu-
sivity.

What is your dream for this community?
This has changed over the years. Initially we 

wanted a building where people would meet every 
Sunday and do church the way we do it. However, 
we’ve realised that this might not be the ultimate goal. 
Maybe God’s plan for this community is different 
from what we had in mind. Earlier we mentioned the 
identity crisis; so helping people to relate to their Cre-
ator discovering who they are in Christ – love, con-
nection and grace. The dream is thus for them to truly 
understand this. 

Do you have any advice for church groups going 
on outreaches?

Mother Teresa once told people “to come and have a 
look”. A lot of people left what they were doing and 
visited her in Calcutta, India. I believe something ex-
traordinary happens when people exit their comfort 
zones to experience things like poverty. I often hear 
the sentiment that churches (especially white) feel ir-
relevant and that they don’t know other communities 
well enough to make a difference. And yes, it is wise 
not to move in and think you are the “white saviour” 
of a poor community, but at the same time you should 
not act apathetically. To see and experience for your-
self is extremely valuable. This is where reconciliation 
and healing takes place and our own perceptions of 
life gets challenged. It starts with taking a practical 
step in the right direction instead of solely supporting 
from a distance.
– Both Japie Krige and Erick du Toit predominantly use 
English in their ministries. The interview was also done 
in English.

What is your connection to Botswana?
My parents have always been part of youth 

ministries and missions. So from a very early age I ac-
companied them with the Student Church to Inalego-
lo, Botswana.

An integral part of your identity is building 
bridges between different communities. Why 

is this so important?
It’s important for people from different cultures and 
languages to come together to celebrate life. We should 
not only celebrate our commonalities, but also our dif-
ferences, things that make us unique and special. 
Through this we experience the vastness and beauty of 
God’s character which is evident in every human be-
ing. The more we embrace our differences the more 
God is honoured and praised. Our differences should 
become the very reason we come together in commu-
nity.

What did Inalegolo teach you?
Inalegolo is central to my own growth and 

identity. It is in this community that I became aware of 
my inability to communicate with people from other 
languages and I was challenged to learn Tswana, 
Sesarwa and Kgalagadi. The community was instru-
mental in developing my own passion and vision for 
unity which I currently live out in Johannesburg.

Reaching out is 
reaching in

How does one ‘do’ outreach in Botswana?
A big part of what we do is to work with the 

leaders in the community. They are literate people like 
teachers, policemen and nurses. Building relation-
ships with them ensures that the outreach is sustaina-
ble. Then a big part of our focus is children’s ministry. 
We’d see the kids in the mornings at the school and in 
the afternoons at the church. We do dramas, puppet 
shows and Bible lessons. Then we cook pap for about 
200 children. For the adults we do “hut visits” where 
we engage in conversation with people in the commu-
nity. People are very hospitable so they would invite us 
to come and chill under a tree and if the opportunity 
arises, we’d pray or share something from the gospel.

Are there any specific obstacles this community 
is struggling with?

On the surface there are many faults. Generally people 
don’t work so they’re very dependent on government 
grants. People drink to the point where they are para-
lysed. At first glance it would look like a very immoral 
community but if you look deeper, you would notice 
that the San are traditionally nomadic people finding 
their identity in hunting. However, they’ve been forced 
to settle down in one place taking up agriculture 
which is not part of their identity. When a group loses 
its identity, their values and morals start to deteriorate. 
In a sense they are being forced to become like their 

Japie Krige is a missionary of the Melville Kruisgemeente 
to the inner city of Johannesburg. His passion for the gos-
pel and ministry took root in the very small and some-
what insignificant village of Inalegolo in the South-East 
of Botswana. REv ERIcK du ToIT asked him a few ques-
tions.

Japie Krige talking 
to children before 
a puppet show in 
Inalegolo.
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7 Junie 2017. Inwoners van Knysna, Plettenberg
baai en omgewing word oorval deur ’n skrikwek
kende brand, aangeblaas deur ’n verwoede 

stormwind. Bykans 10 000 mense moet oornag uit hulle 
huis vlug. Sewe verloor hulle lewe. 1 000 brand bestry
ders word ontplooi. Die grootste getal ooit in ’n enkele 
rampinsident in die SuidAfrikaanse geskie de nis. Die 
land is aangegryp. Donasies stapel op. Oorvloedig.

“Die brand van die afgelope klompie dae het nie net 
die landskap onherroeplik verander nie. Die gebeure 
sal vir lank in die gedagtes van die inwoners van Knys
na ‘ingebrand’ bly,” het ds Eugene Barnard van die NG 
gemeente Knysna destyds gesê. Dit brand dikwels in 
die omgewing. Maar die omvang hiervan oortref alle 
vorige ervarings. Die verhale van mense het een ge
meenskaplike boodskap: “Dit was verskriklik!” Die 
trauma van ontruiming en die vlug voor die brand, 
terwyl jy in jou gemoed klaar “afskeid geneem het” 
van huis en haard. Die skuiling neem vir die nag in ’n 
vreemde huis of saal.

Sommiges het met verbasing teruggekeer na ’n huis 
wat wonderbaarlik deur die brand gespaar is – ander 
was nie so gelukkig nie. Maar daar was iets anders wat 
nie tot as verbrand het nie en dit was die ongelooflike 
reaksie van mense op mekaar se leed. Maar die reaksie 
was nie beperk tot die rampslagoffers onderling nie. 
Die reaksie van die res van SuidAfrika en selfs so ver 
as mense in die buiteland, was verstommend. Knysna 
is letterlik ‘toegegooi’ met liefde in die vorm van kos, 
klere, komberse en ’n geldjie wat iewers afgeknyp is 
om te gee.

Conette le Roux het in Kerkbode (19 Junie 2017) 
berig dat die ring van George, volgens ds Pieter van 
Santen, “net op een dag ’n astronomiese 25 ton nood
voorraad ontvang het”. Wat natuurlik onmiddellik en 
ruimskoots na die brandslagoffers en bestryders ver
sprei is.

Maar het jy ooit gewonder wat van die oorskot ge

Noodhulp vir Knysna 
help tot in die Kaap

Onthou jy die Knysna-brande verlede jaar? 
Die oorvloedige noodvoorraad wat inge-
stroom het? Het jy ooit gewonder wat van 
die oorskiet daarvan geword het? AnnAlise 
WiiD het toevallig uitgevind.

word het? Op ’n dag, laat verlede jaar, toe die skole 
sluit vir die vakansie, ontmoet ek ’n vrou in die Wimpy 
by die Engenvulstasie langs die N2 buite Somerset
Wes. Dit is bloedig warm en almal is lus vir iets koud. 
Ons staan en wag dus in ’n ellelange tou. En maak ge
selsies om die tyd te verwyl. Tot my skande kan ek nie 
eens haar naam onthou nie. Annemarie, dink ek? 
Maar ek onthou dat sy vir my die wonderlike storie 
vertel het.

Haar man het vroeg die oggend, voor hulle met va
kansie sou vertrek, eers kerk toe gegaan om saam met 
’n span mense ’n groot trok noodvoorraad af te laai. 

Op my vraag waarvoor, vertel sy: “Dit is die oorskot 
van die welwillendheidsgoedere wat Knysna toe ge
stroom het. Stellenberggemeente vat dit nou verder. 
Ons is lidmate daar. Knysna het te veel gekry. Meer as 
wat hulle kon aanwend. Nou is dit met ’n trok aangery 
na Stellenberg. Baie goed. Soos sommer 1 000 komber
se in ’n baal. En ons gemeente versprei dit na Delft, 
Khaye litsha, Merweville, LeeuGamka en wie weet 
waar. Bel sommer die kerkkantoor vir meer inligting.” 
En daar gaan sy met haar Wimpymiddagete en melk
skommels …

Milda Brits van Stellenberggemeente vertel: “Daar 
het inderdaad taamlik voorraad oorgebly wat vir die 
Knysnabrande geskenk is. Kos, komberse en klere. 
Amiici Care in George was een van die verspreidings
punte. Amiici Care is ’n niewinsgewende maatskappy 
wat ’n passie het om nood te verlig en geleenthede vir 
groei en ontwikkeling te verskaf.

“Lianca Kruger, een van die direkteure, het vir Stel
lenberg Naastediens onder leiding van ds Why Du
venhage gewerk. Sy het ds Why gekontak en aange
bied dat Stellenberg van die voorraad kan kry om na 
ons uitreikplekke toe te stuur.

“Stellenberg reik jaarliks uit na ten minste agt ver
skillende plekke. Nodeloos om te sê dat ons die 
geleent heid met albei hande aangegryp het! Ds Why 

se mannegebedsbediening het aan die werk gespring 
en begin reël. Daar is ’n trok George toe gestuur en die 
voorraad is tydelik gestoor.

“Die manne het die voorraad intussen help versprei 
na verskillende plekke. Crossroad Crèche, Khayelit
sha, Elsiesrivier Care Sentrum, Calitzdorp, Zoar, 
LeeuGamka, Sutherland, Kleinmond, BeaufortWes 
en Shiloh. Ruyterwacht Senior Sentrum se lede het elk 
’n kombers gekry. Soos ons weet is die nood groot. Al 
die goed is met groot dankbaarheid ontvang.”

’n Mens dink onwillekeurig aan die dag toe Jesus 
die skare gevoed het. Duisende mense kon tot versa
diging toe eet van die bietjie wat ’n seuntjie bereid was 
om te gee. En toe hulle die oorskiet optel, was dit 12 
mandjies vol. Dit is goed om te weet: Knysna se oor
skiet, van die baie bietjies wat so ruimhartig van reg
oor SuidAfrika gegee is, versadig en verwonder 
mense steeds. Want dit blus nou armoede se brand. 

Ds Why Duvenhage se manne-gebedsgroep en hulle vriende laai van die voo rraad wat in Knysna 
oorgebly het. Die man in die middel is Danie van niekerk. Foto’s verskaf

Kinders van Khayelitsha met welkome oorskiet van die ramp-
hulp wat vir Knysna bestem was.
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Bybelkor, LiG, Kerkbode, 
Mema, Liedboek, Flam, 
VONKK en Jeugfokus 
is van die handelsname 
wat deel vorm van 
Publikasies en e-Media.

PUBlIKasIes eN e-MeDIa

Dr Nico Simpson
Hoof: Publikasies en e-Media

A. Bybelkor en 
Jeugfokus
Bybelkor (gedrukte 
publikasies)
Die afgelope boekjaar het 
22 nuwe titels verskyn.
Nuwe publikasies kan verdeel 
word in:
2 Gemeentereekse 
4 Bybelstudies en besprekingsgroepreekse 
3 Teologiese boeke 
2 Kerkjaarboeke
9 Kinderpublikasies

Jeugfokus (kategeseprodukte)
25 kategeseprodukte is vanjaar ontwikkel. Dit is 17 meer 
as verlede jaar. Dit bied ’n keuse van produkreekse aan 
vir alle ouderdomme met ’n duidelike leerstrategie en 
eenvoudige manier om te gebruik 

In samewerking met die Sinodale Taakspan vir 
Kategese word deurlopend kategeseprodukte ontwikkel. 
BM fi nansier en dra die verantwoordelikheid vir die 
ontwikkeling van kategesemateriaal in die NG Kerk en 
VG Kerk. Ds Annelet Slazus het veral vanjaar gehelp 
met die opdatering en vernuwing van reeds bestaande 
kategesemateriaal. Die LP3-sesjaarsiklus (vir laerskool) en 
die Real Lewe vierjaarsiklus (vir hoërskool) is beide klaar 
ontwikkel. 

Herdrukke
In die afgelope boekjaar was daar 42 herdrukke vir 
Bybelkor en 
11 herdrukke 
vir Jeugfokus.  
Herdrukke is ’n 
deurlopende 
proses waarby 
boeke wat 
uit druk is 
maar steeds 
in aanvraag 
is na digitale 
formaat 
oorgeskakel 
word. 

Van links: Ds Faani Engelbrecht, Ilse Marsh, Adele Lombaard, 
Amanda van der Westhuizen, dr Nico Simpson, Hester Fourie, 

Denshir de Koker, Natascha Olivier en ds Lenois Stander.
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B. e-Media 
(elektroniese produkte en videogrepe)
MEMA (videogrepe en radio-opnames)

Met die opkoms van YouTube en ander video-deel platforms 
het gebruikersgedrag rondom video’s geskuif. Mema is op 
’n ontginnende stadium rondom videogrepe en kortfi lms. 

Die volgende video’s is gemaak:
 11 bedieningsprodukte (videogrepe vir gebruik in gemeentes)
8 videogrepe gekoppel aan gedrukte produkte
4 produkte vir bemarkings- en handelsdoeleindes
3 CD’s met kategesehulpmiddels 
2 x DVDs vir kleingroepsamesang

Luisterseisoenpreke
In samewerking met ’n 

preekgroep van Port Elizabeth 
word weekliks ’n preekvoorstel, 

tesame met ’n voorgestelde 
liturgie en ondersteunende 

PowerPoints, gratis vir predikante 
se gebruik op die internet geplaas. 

Dit volg die Leesrooster en die 
model van die Luisterseisoen.

Boodskap vir Vandag
’n Geestelike dagstukkie 
gaan daagliks uit na meer 
as 8 600 e-pos-intekenare. 
Die dagstukkie volg in hooftrekke die 
Leesrooster se tekste. Die reaksies op 
hierdie dagstukke bevestig die diepe 
waarde van hierdie bediening.

Jaarboek van die 
NG Kerke

Die Jaarboek bly ’n 
nuttige bron vir die Kerk. 

Van die 2018-uitgawe 
is 1 368 harde kopieë 

verkoop en 117 op CD.  
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Digitaal (webtuistes)
Bybel-Media het drie (bm.org.za, ngkerk.net en  
christians.co.za) meerdoelige digitale webtuistes (“multisites”), 
wat dien as platforms vir sinodes, gemeentes, produkreekse 
en bedieninge. Die webnetwerke sluit ’n geïntegreerde 
soekfunksie, geoutomatiseerde nuusbriewe, vereenvoudigde 
bywerking en ’n eenvormige voorkoms in. Die webtuiste het 
68 subdomeine gehad wat ons nou saamgevoeg het tot 31 
subdomeine.

BM “multisite” is die platform waarop interne BM-
bedieninge funksioneer, sowel as bemarkingsinisiatiewe 
geloods word. Ons stuur gemiddeld 3 bemarkings e-posse en 
nuusbriewe per maand uit wat in totaal +/- 22 000 intekenare 
bereik. 

Ons inspirerende dagstukkie ‘Boodskap vir Vandag’ word 
weeksdae ge-e-pos aan 8 360 intekenaars. 

Op die oomblik is daar 1 065 produkte in BM se e-winkel, 
waarvan 445 ander uitgewers se produkte is. Die winkel word 
in stand gehou en nuwe produkte word deurlopend bygevoeg. 
Dit is 147 meer produkte as verlede jaar.

Tablet- en slimfoon-
toepassings
Strategiese doelwitte 
Geïntegreerde webnetwerk, 
ontwikkeling van toepassings 
en ’n omvattende elektroniese 
platform vir gemeentelike 
kommunikasie.

Ontwikkeling van 
toepassings (“apps”) is ’n 
voortgaande fokuspunt. 
Bybel-Media onderhou tans 
9 verskillende toepassings, 
waarvan elkeen vir beide 
Apple- en Android-toestelle 
beskikbaar is. Afgesien 
van die deurlopende 
instandhoudingswerk wat hierdie toepassing vereis, word 
die funksionaliteit en waarde-aanbod van die toepassings 
uitgebrei soos gebruikers se behoeftes ontwikkel. Tydens 
2017 was die fokus spesifiek op die ontwikkeling van ’n nuwe 
toepassing om die Real Lewe kategesereeks aan te vul, asook 
die uitbreiding van die Liedboek-toepassing om gevorderde 
funksionaliteit vir musikante in te sluit.

• Gereformeerde Liedboek (slegs tablette)
• GKSA Psalms (alle toestelle)
•  Liedboek (NGK en NHK) (slegs tablette)
•  Liedboek (NGK en NHK) (alle toestelle)
• APK Sangbundel (alle toestelle)
• Kerkbode (alle toestelle)
• Boodskap vir Vandag (alle toestelle)
• Ons Glo (alle toestelle)
• Real Lewe (alle toestelle)
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Ds Faani Engelbrecht

C. BM-musiek (Liedboek, Flam, VONKK)

Ds Faani Engelbrecht is verantwoordelik om BM-musiek 
se doelwitte en belange te bestuur. 

Strategiese doelwit: Help gemeentes herontdek 
en voorsien goeie kwaliteit kerkmusiek (orreliste, 
musiekgroepe, kore, acapella).

VONKK
VONKK het aan die einde van die verslagtydperk ’n totaal 
van 375 liedere op die VONKK-webtuiste gehad. Daar is 
melodielyne met akkoorde, orrel- en/of klavierbegeleidings 
en, indien beskikbaar, kantory- (koor)-verwerkings en musikale 
verryking wat instrumentale verwerkings of diskante van die 
liedere bevat. Daar is volledige PowerPoints (met notasies en 
teks) asook ’n 30 sekonde lange demonstrasie-oudiosnit van 
elke lied. Daar is 598 lisensiehouers.

FLAM Musiek-uitgewers
FLAM bestuur ’n katalogus van 566 liedere. Daar is 2 605 
lisensiehouers.

Die webtuiste, www.fl am.co.za, het die afgelope jaar tussen 
1 500 en 2 300 unieke besoekers per maand gehad en 
www.fl uister.co.za verkoop slegs Suid-Afrikaanse mp3’s. 

Liedboek van die kerk

Bybel-Media hanteer steeds die 
kopiereg, druk en verspreiding 
van die Liedboek van die kerk. 

Die Christian Copyright Licensing 
Institute (CCLI) behartig tans die 
lisensiëring van 1 316 gemeentes 
vir die elektroniese projeksie van 
dié liedere.

B
vir die elektroniese projeksie van 
dié liedere.
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D. Bybel-Media-
Cordis-Trust-prys

In samewerking met die Cordis Trust van dr Fanie 
Marais kon Bybel-Media vanjaar vir die vyfde keer 
oorkondes en pryse aan verdienstelike skrywers 

en projekkoördineerders oorhandig. Tydens die 
prysoorhandigingsgeleentheid op 23 Maart 2018 is 
die oorkondes en pryse aan die volgende persone 
oorhandig:

1.  Bybel-Media-Cordis Trust-prys vir oorspronklike, 
Afrikaanse Christelike familie- en/of jeugpublikasie 
aan die skrywers:  dr Marlena du Toit, ds Braam Klopper 
en past Justine Pike vir die publikasie: Leeg ... God se 
troos na swangerskapverlies of miskraam. Uitgewer:  
Lux Verbi

2.  Bybel-Media-Cordis Trust-prys vir bydrae tot 
spesiale projek(te) met ’n Bybel-Media verbintenis... 
met deerniswerk, woordkuns en geestelike groei as 
vernaamste kriteria. Twee persone het dit vanjaar 
ontvang, nl. ds Jaco Strydom, skrywer van Kerkbode-
artikels en stigter van die Echo-Jeugbediening én me 
Stefné van Dyk – medewerker van LiG en koördineerder 
van Hande-vat musiekprojek in Kleinmond.

Van links: Ds Leon Venter, dr Fanie Marais, dr Marlena 
du Toit, past Justine Pike en ds Braam Klopper.

Dr Fanie Marais en 
Stefné van Dyk

Dr Fanie Marais en 
ds Jaco Strydom
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Vir die Nehemia Bybelinstituut 
was die jaar 2017 uitdagend 
omdat ons hard werk 

daaraan om die Nehemia-kursus 
geakkrediteer te kry. Ons het sterk 
ondersteuning nodig van mense 
rondom ons en God het mildelik 
voorsien. Ons wil graag ons dank 
uitspreek teenoor Bybel-Media, 
met spesiale dank aan die hoof- 
uitvoerende beampte (Leon 
Venter) vir sy bedryfsintervensies 
om ons te help in die werk wat 
NBI doen. Ons bevind ons in ’n 
herstruktureringsfase weens 
veranderinge wat plaasvind in personeel en as gevolg van 
die akkreditasieprosesse wat vra vir strategiese nadenke. 
NBI bestaan al meer as 25 jaar en ons voetafdruk in Suidelike-
Afrika wys dit, maar ons gaan nou ’n nuwe fase binne wat 
uitdagings stel aan ons strukture en stelsels. Die regering se 
eise aan opleidingsverskaff ers vra vir nuwe maniere van doen. 
Ons vertrou God vir leiding in al hierdie uitdagings.

Statistiek 2017/18
Nuwe inskrywings: 564 
Aktiewe studente: 813 

Tale 
Afrikaans – 59 (13%)
Engels – 350 (77%) 
Zoeloe – 36 (8%) 
Xhosa – 10 (2%) 

Kursusse aangebied 
Basiese Kursus in Teologie (BCT)
Kerkleierskapontwikkelings-
program (CLDP) 
Bedienings-ontwikkelings
program (MDP) 
Sokhanya Bybelprogram (SBP) 

Assessering
Totale toetse gemerk: 3 873   
BCT: 113 
CLDP: 2 386 
MDP: 1 374 

A. Nehemia Bybelinstituut (NBI)
BYBel-MeDIa BeDIeNINgs

Phaphile Celesi:
Prinsipaal NBI 

Departementshoof:
BM Bedienings

• Based on the Bible
•  In English, Afrikaans, Zulu, Xhosa 

and Tsonga
• Distance learning
•  University of Pretoria certificates

 

     
          CONTACT DETAILS

The Registrar: NBI
P O Box 841

Wellington
7654

Tel (021) 864 8258
Fax 086 68 78 620
nbi@bmedia.co.za

www.nehemiah.co.za or 
www.nbi.bybelmedia.org.za 

BANK DETAILS
Bank ABSA

Acc no 405 979 3076, 
Branch code 334510

PRINCIPAL
Rev Phaphile Celesi 
Tel 021 864 8224
Cell 084 056 6087

phaphile@bmedia.co.za

BACK ROW: Dr Hennie van Deventer, Mrs Mercial 

Adonis, Mr Jerry Sesoko, Mrs Jackie Isaacs 

FRONT: Mr Nkululeko Pelem, Rev Phaphile Celesi.

•  Promoting respect, integrity, account-
ability, loyalty, excellence and innovation

•  The course offers sound theology based 
on the Bible

•  Leaders and members of all churches 
are welcome

•  Helping church leaders who have never 
had the opportunity to study

•  Meeting the practical needs of church 
workers in the African context

•  Also suitable for personal spiritual 
enrichment

What you can achieve
• Know and understand the Bible better
• Grow spiritually
• Develop your leadership and ministry skills
• Make a difference in the community

Two certificates
•  Certifi cate for NBI course in church leadership
•  Certifi cate for NBI course in church ministry

Ministry resources
Church members can buy any of the learning 
guides separately without enrolling for the whole 
course. Leaders can thus use these learning 
guides as a resource for training their members. 
The separate books will be sold at a special 
discount price.

Directors: JP Kriel (chairman), D Blom, SI Maboea, GG Coetzee, MD Maboe, HM Mahlangu,  
TT Mayekiso, HL Pretorius, SS Molisiwa, BE Gagayi, DC van Zyl, HJ van Deventer. 
Secretary: PM Celesi.

NEHEMIAH  
BIBLE INSTITUTEnbi

www.nbi.bybelmedia.org.za

A  Nehemiah Bible Institute, PO Box 841, Wellington 7654   T  021 864 8258   F  0866 87 86 20   
E  nbi@bmedia.co.za   • Non-profit Organisation: Reg-no 2004/033346/08 

• NPO-Reg-no 040-154-NPO • PBO-Reg-no 930 013 207 (Article 18A)

www.nehemiah.co.za / www.nbi.bybelmedia.co.za

Directors: JP Kriel (chairman), D Blom, SI Maboea, GG Coetzee, MD Maboe, HM Mahlangu,  
TT Mayekiso, HL Pretorius, SS Molisiwa, BE Gagayi, DC van Zyl, HJ van Deventer. 
Secretary: PM Celesi.

NEHEMIAH  
BIBLE INSTITUTEnbi

www.nbi.bybelmedia.org.za

A  Nehemiah Bible Institute, PO Box 841, Wellington 7654   T  021 864 8258   F  0866 87 86 20   
E  nbi@bmedia.co.za   • Non-profit Organisation: Reg-no 2004/033346/08 

• NPO-Reg-no 040-154-NPO • PBO-Reg-no 930 013 207 (Article 18A)

www.nehemiah.co.za / www.nbi.bybelmedia.co.za

MINISTRY 
DEVELOPMENT 

PROGRAM

CHURCH LEADERSHIP  
DEVELOPMENT 

PROGRAM

SOKHANYA BIBLE 
PROGRAM

INTRODUCING  

A NEW COURSE

PROGRAM 
COORDINATOR

Jerry Sesoko (Sokhanya)
Tel 021 864 8232
Cell 073 342 7472

jerry@bmedia.co.za

REGIONAL 
REPRESENTATIVES

NORTHERN PROVINCES
Rev Gawie Coetzee

Tel & fax 
(012) 567 2078

MPUMALANGA
Rev Koos Kriel

Tel (013) 744 1990

KWAZULU-NATAL 
Rev Nhlanhla Goqo 
Tel 082 471 8731

FREE STATE PROVINCE
Rev Edward Ndebele

Tel 072 516 1565
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Sertifi kate uitgereik 
Altesame 319 Universiteit van Pretoria-sertifi kate is uitgereik 
aan NBI-studente wat ons kursus voltooi het: 
BCT: 44  
CLDP: 210 
MDP: 65

Vir die Sokhanya Bybelprogram, gee NBI die sertifi kaat 
vir diegene wat klaar is. Teen die einde van 2017 het ons 35 
sertifi kate vir die Sokhanya-kursus uitgereik. Dit was die 1ste 
keer dat ons die sertifi kate uitgereik het sedert die Sokhanya- 
kursus in 2016 onder NBI opgeneem is. 

Akkreditasieproses van NBI- en Sokhanya-kursusse 
Ons streef daarna om ons NBI- en Sokhanya-kursusse 
geakkrediteer te kry deur QCTO met die hulp van die 
Vereniging van Christelike Godsdienstige Professionele 
Persone (ACRP). ACRP is ’n professionele liggaam wat 
onlangs deur SAQA aangestel is om opleidingverskaff ers in 
die Christelike godsdienstige ruimte te help en te monitor. 
Dit beteken dat beide institusionele akkreditasie en 
programakkreditasie behaal moet word. Ons het nog ’n lang 
pad om te reis en vrae om te antwoord oor die kwessie van 
akkreditasie. 

Leersentrums
Die leersentrum-stelsel bly ’n waardevolle manier om die 
NBI-kursus uit te rol. Studente wat die kursus onder die 
leersentrum volg, het baie meer voordeel as diegene wat 
alleen studeer. Sommige voordele is: Leersentrums kry ’n 
korting by NBI. Leiers van verskillende kerke is betrokke.  
Leiers kan die uitdagings wat hulle gemeenskap in die gesig 
staar, saam aanpak. Studente kan mekaar help terwyl 
hulle studeer.

Ons het in 2017 19 
nuwe leersentrums 
geregistreer. Dit 
bring die aantal NBI-
leersentrums tot 140 in 
totaal. Byna 90% van 
ons studente behoort 
aan ’n leersentrum. 
Elke leersentrum 
funksioneer 
onder leiding van 
’n vrywilliger/
fasiliteerder. 

NBI-studente in ’n groepsessie by ’n leersentrum.
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Bybel-Media-ondersteuning 
NBI waardeer die deurlopende ondersteuning van Bybel-
Media in die vorm van: 
1. Finansiële subsidie. 
2.  Infrastruktuur (kantore, telefoon, faksmasjien, drukkerye, 

fotokopiemasjien ens.).
3.  Bestuursondersteuning vanaf die hoof- uitvoerende 

beampte (Leon Venter). 
4.  Finansies Departement om seker te maak dat ons finansies 

in orde is. 
5. Ds Hans Steyn en die Fondsinsamelingdepartement. 

Donasies 
Donasies vir die NBI bly stadig groei. Ons is dankbaar hiervoor, 
hoewel ons weet dat meer gedoen moet word om hierdie 
groei te verbeter. Ons beplan om saam met Bybel-Media 
fondsinsameling departement ons fondsinsameling te verbeter 
en om ook internasionale donateurs te benader. Die Artikel 
18a-status van die NBI bring voordele vir donateurs wat NBI 
ondersteun.  

Vennootskappe met opleidingsinstansies in  
Suid-Afrika 
NBI het ooreenkomste met die volgende vennote in die land.  
Hierdie vennootskappe stel ons in staat om leerders wat die 
NBI-kursus voltooi het, te verwys en hulle studies verder te 
bevorder. 
1. Shepherd Sentrum aan UV (Vrystaat) 
2. Sentrum vir Kontekstuele Bediening aan UP (Pretoria) 
3. Mukhanyo Teologiese Kollege (Mpumalanga)
4. Universiteit Stellenbosch (WK) 
5. Hugenote Kollege (Wellington) 
6. Dumisani Bybelinstituut (King William’s Town) 
7. Suid-Afrikaanse Teologiese Seminarium (SATS ONLINE) 

Vennote buite Suid-Afrika 
Ons het ooreenkomste met vennote in lande buite Suid-Afrika 
onderteken. Die monitering van die werk in hierdie lande 
is moeilik, maar ons vra om verslae in Junie elke jaar om ’n 
verslag aan die NBI-direksie voor te berei. 

1. NETS in Namibië (Christo Bock) 
2.  CAVA in Zimbabwe (Webster Gwanzura) & Murray 

Teologiese Kollege (MTC) – Morgenster 
3.  Hoop vir Afrika-sending gebruik NBI-kursus vir opleiding in 

die volgende lande: (Hendrick Mahlangu)  
a. Togo  
b. Tanzanië  
c. Ghana  
d. Kameroen  
e. Kenia  
f. Benin  
g. Ivoorkus  
h. Senegal 
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4. Zambië JMU – Rev Moses Zulu 
5. Botswana – Francistown – Pastoor James Kaisara 
6. Malawi – Teem & JMTI 
7. Mosambiek – Espanor & Hefsiba 
8. Pakistan (dr Schalk van Wyk) 
9. Indië (Sam Salvaraj) 

Bemarking 
1. Een nuusbrief is in Oktober gedruk en in November gestuur. 
2. Een elektroniese nuusbrief is uitgereik. 
3.  3 000 pamfl ette is gedruk en versprei aan mense en ons 

leersentrums.
4.  Ons gebruik steeds ons belanghebbendes (voormalige en 

huidige NBI-studente, fasiliteerders, kerke, ens.) om die NBI-
werk te bemark. Oor die jare was hulle goeie draers van die 
NBI-boodskap. 

5.  Ons het belanghebbersvergaderings in 5 provinsies 
gehou, naamlik: Wes-Kaap, KZN, Oos-Kaap, Vrystaat 
en Mpumalanga, en ’n besoek aan buurlande (Malawi, 
Zimbabwe, Mosambiek, Zambië en Botswana). Volledige 
verslag oor hierdie besoeke is beskikbaar. 

6.  Ons Facebook-bladsy is ook ’n goeie hulpmiddel en ons kry 
baie betrokkenheid by mense wat navraag doen oor ons en 
ons kursus. 

7.  In 2017 het ons geen radio-advertensies gehad soos ons in 
vorige jare gedoen het nie en dit beïnvloed ons bemarking 
na studente.

NBI-personeel 
Dr Hennie van Deventer gaan einde 2018 aftree. En NBI sal nog 
personeel moet aanstel in 2018.
Tans het ons die volgende mense in diens van NBI. 
 NBI Hoof: Phaphile Celesi 
 Registrateur: Nkululeko Pelem 
 Konsultant: Dr Hennie van Deventer 
 Gevangenisbedieningskonsultant: Mev Mercial Adonis 
 Verspreidings- en drukkoördineerder: Mev Jackie Isaacs 
 Programkoördineerder: Jerry Sesoko  

Nkululeko Pelem, dr Hennie van Deventer, Mercial Adonis, Phaphile Celesi, 
Jackie Isaacs en Jerry Sesoko.
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Die uitvoerende komitee van NBI vergader met 4 streekverteenwoordigers.

NBI – 4 Streeksverteenwoordigers 
Hulle help die NBI-kantoor te help met die bevordering 
en bemarking van ons kursusse en om die bestaande 
leersentrums te help sowel as die opening van nuwes. Ons het 
tans vier plaaslike verteenwoordigers, naamlik: 
 Eerw Koos Kriel (Mpumalanga) 
 Eerw Selbie Nhlanhla Goqo (KZN) 
 Eerw Edward Mvimbi Ndebele (Vrystaat) 
 Eerw Gawie Coetzee (Gauteng)

B. Gevangenisbediening
Statistieke

•  Die personeel het 8 008 kursusversoeke en ander navrae 
gehanteer (7 993 in 2017);

•  Hulle het 5 550 kursusse gratis versprei na gevangenes en 
werklose mense (5 489 vorige jaar);

•  2 070 sertifi kate is toegeken (2 817 in 2017) – 2 048 vir 
kursusse in verskillende tale (2 783 in 2017) en 22 vir 
gevorderde kursusse (34 verlede jaar);

• 432 nuwe studente is geregistreer (651 vorige jaar);
•  Pastorale beraders het die vrae en probleme van 755 

mense gehanteer (914 vorige jaar): 306 – Afrikaans en 
Engels; 186 – Setswana, Sesotho en Noord-Sotho; 262 – 
isiZulu en isiXhosa;

•  Deelname aan kursusse in verskillende tale: 
isiZulu – 39 (99); isiXhosa – 85 (170); Setswana – 33 (45); 
Sesotho – 57 (59).

Strategiese doelwitte
Die volgende strategiese doelwitte is in die afgelope 
jaar nagejaag: 
Samewerking met geestelike werkers, gevangenisowerhede 
en ander vennote 

Soos in Januarie 2017, het ons weer in Januarie 2018 ’n brief 
aan al die geestelike werkers op ons databasis gestuur om 
dankie te sê vir hulle samewerking en ons nuutste publikasies 
onder hulle aandag te bring. Ons het twee nuwe Afrikaanse 
boekies (Sosiaal aanvaarbaar en Gebind en tog vry) vir hulle 
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saamgestuur. Die reaksie was uitstekend. Ons het sedertdien ’n 
groot aanvraag vir die twee boekies gehad. Ons besef terdeë 
dat hierdie geestelike werkers die geheim tot die sukses van 
ons bediening is en dat ons vennootskap met hulle versterk 
moet word deur gereelde kontak.

Daar het goeie samewerking ontwikkel met owerhede by die 
plaaslike gevangenis op Wellington, maar daar is ’n dringende 
behoefte om op streeks- en nasionale vlak met die owerhede 
te onderhandel oor ons aanbod aan gevangenes.

Die Kerskaartjieprojek in samewerking met die NG Kerk 
Wellington-Oos was weer eens baie suksesvol. Byna ’n duisend 
Kerskaartjies is aan korrektiewe sentrums in ons omgewing 
verskaf sodat gevangenes oor die Kerstyd ’n boodskap van 
liefde aan hulle families kon stuur. Saam met die kaartjie 
ontvang hulle ook ’n gefrankeerde koevert. Daarvoor het 
Wellington-Oos ook R960 bygedra en Bergrivier VG Kerk 
R250. Ons glo dit is die tipe projek waarby kerke oor die hele 
land betrokke kan raak. Dit help om gevangenes se nood en 
behoeftes onder gemeentes se aandag te bring.

Nuwe kursusmateriaal vir die  
gevangenisbediening
Ons het nie in die afgelope jaar enige nuwe boeke vir die 
gevangenebediening gepubliseer nie. Die hoofrede daarvoor 
is die vooruitsig om die hele NBI-kursus vir gevangenes 
beskikbaar te stel. Dit was in die verlede nie moontlik nie, 
omdat die NBI-kursus nie gratis aangebied kan word nie 
en gevangenes nie kan bekostig om self daarvoor te betaal 
nie. BM se besluit om jaarliks die kursus te borg vir ’n aantal 
gevangenes is vir die bediening ’n baie groot deurbraak. 
Dit beteken immers dat daar 30 nuwe boekies vir hierdie 
bediening beskikbaar raak. Dit gee ’n nuwe dimensie aan die 
bediening, aangesien dit gevangenes sal toerus vir ’n leiersrol 
in die gevangenis en in die gemeenskap na hulle vrylating. 

Die NBI-kursus het die voordeel dat dit outomaties 
studiemateriaal in 5 Suid-Afrikaanse tale vir die 
gevangenebediening beskikbaar maak (Afrikaans, Engels, 
isiXhosa, isiZulu en siTsonga). Daar is juis ’n geweldige 
behoefte aan nuwe materiaal in die Afrikatale. Ongelukkig is 
die NBI-kursus nog nie in Sesotho en Setswana vertaal nie en 
dit is juis die tale waarin ons ook die grootste leemte het by die 
gevangenebediening.

Fondsinsameling en bemarking
Ons is baie dankbaar dat die Atlete vir Christus weer ’n bedrag 
van R30 000 vir BM se gevangene-bediening ingesamel het 
op hulle toer in Junie-Julie 2017. Die roete was van Upington 
af deur die Noord-Kaap, langs die Weskus af en tot in Pearly 
Beach. Dit is heelwat meer as die vorige jaar se bedrag van  
R18 000. Daar was weer eens baie goeie kontak en same-
werking tussen die spanleiers, WL Kruger en Claire du Plessis, 
en BM se personeel. Hulle het ook weer gehelp met bemarking 
deur korrektiewe sentrums langs die pad te besoek en ons 
kursusse bekend te stel. BM het besluit om hulle te ondersteun 
op vanjaar se toer deur BMH se minibus beskikbaar te maak 
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om te help met die vervoer van die atlete tydens hulle 
daaglikse hardloopskofte van een dorp na die ander.

Spesifieke donasies vir die gevangenebediening het ook 
meer as R25 000 beloop in die afgelope jaar. Ons glo dat 
dié bedrag aansienlik opgestoot kan word deur die Artikel 
18A-status van die NBI te gebruik vir fondsinsameling.  
Borgskap vir gevangenes wat die NBI-kursus wil doen is 
klaarblyklik ’n aanloklike opsie vir donateurs wat graag ’n 
daadwerklike verskil in die gemeenskap wil maak.

Herstrukturering van personeelopset
Mercial Adonis vaar baie goed in haar nuwe 
verantwoordelikheid om die administrasie van hierdie 
bediening te bestuur. Sy word weliswaar steeds op 
deeltydse basis deur Dalene Jooste gehelp en dit werk 
goed. Sy sou definitief nie daarsonder kon klaarkom nie.  
Daar word dus ook met groot verwagting uitgesien na 
die aanstelling van ’n kantoorbestuurder by NBI wat ook 
deeltyds met die gevangenebediening se administrasie sal 
help. Dié ontwikkeling is uiters noodsaaklik, veral ook met 
die oog op dr Hennie van Deventer se aftrede aan die einde 
van 2018.

Dalene Jooste gaan ook voort om die toetse te merk. Sy 
word betaal volgens werk gelewer. Dr Sello Maboea hanteer 
die pastorale berading in Sesotho en Setswana, Mara Nel 
doen die isiXhosa en isiZulu, terwyl Ria de Vos sorg vir die 
Afrikaans en Engels.

Werk in Indië en Pakistan
Bybel-Media het weereens ’n subsidie van R500 000 vir die 
werk van pastoor Sam Selva Raj en sy span in Indië bewillig.  
Dit word, soos in die verlede, hoofsaaklik gebruik vir die 
druk van die Bybelkorkursus New Life – for you! en ter 
ondersteuning van die Nehemiah Bible College.

Ons is baie opgewonde oor die feit dat ’n hele aantal 
gemeentes in die Wes-Kaap in die afgelope jaar met 
deurkollektes geld ingesamel het vir die werk in Indië. Die 
Getuienisbediening van die NG Kerkfamilie se kantoor in 
Bellville het begin 2018 bydraes van meer as R20 000 aan 
BM oorbetaal.

Volgens Sam se verslag het 51 688 mense in die vorige 
jaar ingeskryf vir New Life – for you! (25 940 in Tamil, 13 343 
in Engels en 12 405 in Hindi).

Vir die korrespondensiekursus van die Nehemiah Bible 
College is daar nou 54 sentrums versprei oor die hele Indië, 
sowel as Nepal en Bangladesj. In dié kursus bestudeer hulle 
onder leiding van fasiliteerders 7 van die 30 boekies van die 
NBI-kursus. Altesaam 6 564 studente het in die vorige jaar 
vir dié kursusse ingeskryf – 4 126 gebruik die Tamil-vertaling 
en 2 438 die Engels. 

’n Baie opwindende nuwe verwikkeling het in die afgelope 
twee jaar ontvou toe dr Schalk van Wyk genooi is om 
kerkleiers in Pakistan op te lei. Hy het toestemming gevra 
om die NBI-kursus vir die opleiding te gebruik en het dit in 
Urdu begin vertaal en aangepas by die Oosterse agtergrond 



 ByBel-Media Jaarverslag 2018  19

en kultuur. Hy besoek hulle van tyd tot tyd, maar gee  
eintlik die klasse uit Suid-Afrika oor Skype. ’n Eerste groep 
het reeds helfte van die kursus (die eerste 15 leergidse) 
voltooi. Hierdie verwikkeling ontsluit ’n nuwe wêreld vir 
NBI en BM, ook in Indië. Volgens Schalk is Urdu en Hindi 
naby aan mekaar en kan die kursus dus redelik maklik in 
laasgenoemde ook vertaal word.

’n Afvaardiging van BM se leiers gaan in Mei 2018 
Indië besoek om die omstandighede en die werk wat 
gedoen word eerstehands te beleef en te besluit wat die 
vennootskap in die toekoms moet behels. 

C. Goeie Nuus Media
Statistieke (Verkope by BMH) – vorige jaar se 
syfers in hakies
Audiobible (DAVAR) 0 (61) 
Envoy (Megavoice) 91 (26)
Elektriese laaiers (chargers) 3 (3)
Drasakke vir prenteboeke 1 (122) 
Blaaiboeke (Flipcharts) – LLL reeks 450 (931) 
Prenteboeke (A5) 31 (112) 
Prenteboekies (sakboekgrootte) 3 (70)
Sondagskoolboeke 185 (170) 
Programme op spelers gelaai 0 (260) 
Totaal 949 (1 755) 

GNM se bediening
Altesaam 949 items is versprei. Sommige van dié items is 
verkoop, maar meeste daarvan is deur borgskappe gratis 
voorsien aan ons vennote in hierdie bediening. 

Ons is só dankbaar vir donateurs wat aanhou om hierdie 
bediening te ondersteun. In die afgelope jaar het ons 
onder andere ’n bemaking van R40 000 vir hierdie doel 
ontvang. Deur die donasies was ons in staat om weer die 
oudio-visuele materiaal te borg vir orale gemeenskappe in 
verskeie lande.

In Maart 2017 het ons die voorreg gehad om ’n aantal 
van ons vennote in Zambië, Malawi, Mosambiek en 
Zimbabwe persoonlik te besoek, voorraad per hand af te 
lewer, die wonderlike werk wat hulle doen eerstehands te 
beleef en hulle te bemoedig vir die werk. Uit hulle getuienis 
was dit weereens duidelik watter geweldige impak hierdie 
hulpmiddels het in omstandighede waar ’n groot deel van 
die gemeenskap nie kan lees nie.

Die potensiaal om hierdie hulpmiddels plaaslik vir 
vroeëkinderontwikkeling (VKO) te gebruik het in die 
afgelope jaar sterk na vore getree. ’n Klein begin is gemaak 
deur prenteboeke te voorsien vir ’n gemeenskapsprojek 
by Bottelary wat baie op kinders fokus. Ons het ook ’n 
VKO-projek in Worcester besoek en kontak gemaak 
met Diaconia wat VKO as kernstrategie aanwend. Die 
potensiaal vir hierdie bediening moet nou verder ontgin 
word. GNM sal nuwe vennootskappe moet bou en kyk 
na die moontlikheid om nuwe materiaal te ontwikkel wat 
spesifiek gerig is op VKO.
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BYBel-MeDIa 
ONDersTeUNINgsDIeNsTe
A. Fondswerwing
Die strategiese doelwit 
van hierdie department 
is om by goedgesinde 
instansies, gemeentes en 
individue fondse te werf 
om die mediabedieninge 
van Bybel-Media 
moontlik te maak.

Ds Hans Steyn het 
na 12 jaar by Bybel-
Media afgetree en 

ds Strydom Bruwer is 
vanaf 1 Maart in sy plek 
aangestel. Ds Hans 
getuig dat dit vir hom ’n 
wonderlike voorreg was 
om die laaste 12 jaar met 
honderde lojale Bybel-
Media-donateurs kontak 
te hê. Oor die jare het 
die lojale donateurs werklik soos naby familie geword – 
hulle dra die wel en weë van Bybel-Media op die hart. 

Wanneer iemand op ’n gegewe tydstip nie ’n 
projekbydrae kon gee nie, het hy dikwels die versekering 
ontvang dat daar daagliks vir Bybel-Media voorbidding 
gedoen word. Sonder dié vennote is Bybel-Media se 
werk onmoontlik. Mense met ’n besondere gesindheid 
en ’n hart vir koninkrykswerk! 

Die stram ekonomiese situasie, droogte en ander sake 
het werklik ’n invloed op ons fondsinsamelingspogings 
gehad. Dit alles ten spyt, het ons by Bybel-Media ’n baie 
suksesvolle jaar beleef. 

Inkomste
Die grootste deel van die donasie-inkomste (79%) kom 
vanaf donateurs wat maandeliks per debietorder bydra.  
Daarna volg kontantdonasies wat kom van spesifi eke 
posprojekte, ander spesiale projekte, inkomste uit 
boedels en ’n groter wordende getal gemeentes wat ’n 
spesiale deurkollekte vir Bybel-Media opneem.

Met goeie fi nansiële dissipline kon uitgawes tot slegs 
die noodsaaklike beperk word. Die fondswerwing-
uitgawes het vanjaar ongeveer 22% van die totale 
inkomste uitgemaak. Anders gestel beteken dit dat 
78c van elke rand wat ons van donateurs ontvang vir 
publiksasies, projekte en bedieninge aangewend is.

die lojale donateurs werklik soos naby familie geword – 

Ds Strydom Bruwer
Departementshoof: Besigheidsontwikkeling 

en Fondswerwing
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Personeel
Die besondere toegewyding en lojaliteit van die 
personeellede in die Fergusongebou op Wellington 
speel ’n groot rol in die sukses van die departement. Die 
handvol Bybel-Media fondswerwers wat op verskillende 
plekke in die land met fondswerwingsaktiwiteite help is 
’n groot bate vir die maatskappy. Hierdie fondswerwers 
verrig ’n groot werk – sonder hulle kan ons nie.

Die geouditeerde fi nansiële state by die administrasie-
departement gee ’n volledige prentjie van die jaar se 
fondswerwingsaktiwiteite.

Delora Bester, ds Hans Steyn en Jeanette Swart.

B. Administrasie en Finansies

Die Departement Administrasie en Finansies doen 
’n baie goeie werk om verantwoording van alle 
aktiwiteite te doen en elke administratiewe en 

fi nansiële taak deeglik te dokumenteer. Die afdeling 
het soos gebruiklik, weer ’n uitstekende ouditverslag 
ontvang.

Hanneke Groenewald, Hannelie Matthee, Magdalene Cedras 
en Stacey Jardine.
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Bybel-Media Handel se hooff okus is om aan die brëer 
kerklike mark van Suid-Afrika ’n diens te lewer om 
produkte vinnig en koste-eff ektief by hulle te kry.  

BMH lewer ook verskeie interne dienste soos aan-
kope, vervoer, voorraadbeheer ens. aan verskillende 
departemente van Bybel-Media. Die afdeling het ’n baie 
goeie ouditverslag ontvang vir voorraadkontrole in die 
afgelope jaar.

Die afgelope fi nansiële jaar was moeilik. Ons het 
’n aantal nuwe produklyne ontwikkel, onder andere 
doopkerse, om gemeentes te bedien. Ons kyk 
voortdurend na nuwe produkte om beskikbaar te maak vir 
gemeentes.

Aanlynverkope het goeie groei getoon. Een van die 
redes is dat gemeentes met hulle rekeningnommer op die 
webtuiste kan bestel.

Versending behartig al Fondswerwing se projekte deur 
verpakking en versending. Ook Kerkbode en LiG-tydskrif 
word hier verpak en na gemeentes versend. Versending 
het verder ook bystand aan die NBI gebied om nagenoeg 
15 000 boekies intern te vervaardig.

Agter: Sean Fortuin, Monique Petersen, Jan Wentzel, Claudine Abrahams, 

William Ross en Irvin Cameron. Voor: Laetitia Petersen en Shahiema Sulaiman.

C. Bybel-Media Handel en Versending

Bybel-Media se visie is om innoverende en 
impakvolle mediaprodukte te skep om mense 
te bemagtig, te help groei in hulle geloof om 
al meer vanuit die oorvloed van God se liefde 

te leef. 
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Agter: Dr Nico Simpson, ds Leon Venter en Jan Wentzel.
Voor: Francine van Niekerk, ds Strydom Bruwer, dr Hennie van Deventer, 

Phaphile Celesi en Hannelie Matthee.

Die senior bestuurspan 
Leon Venter (Uitvoerende hoof)
Nico Simpson (Publikasies en e-Media)
Neels Jackson (Kerkbode)
Francine van Niekerk (LiG)
Hennie van Deventer (Bedienings)
Phaphile Celesi (NBI)
Hannelie Matthee (Administrasie en Finansies)
Jan Wentzel (Bybel-Media Handel)
Strydom Bruwer (Fondswerwing)

KONTAKBESONDERHEDE
E-pos bestel@bmedia.co.za
Telefoon 0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA
Faks 021 873 0832
Posadres Bybel-Media Handel
Privaatsak X5 
Wellington 7654
Webwerf www.bybelmedia.org.za

D. Bestuurspan

Die bestuurspan van Bybel-Media is ’n ervare en besonder 
talentvolle groep mense wat hulleself verbind tot 
uitmuntende diens aan die kerk en die koninkryk. Die 

span het die afgelope jaar verander met twee nuwelinge wat 
bygekom het, naamlik di Leon Venter en Strydom Bruwer. Die 
span poog om ’n fyn balans te handhaaf tussen kreatiwiteit en 
bekostigbare, funksionele mediaprodukte wat predikante en 
gemeentes sal help in hulle bediening van die evangelie aan 
mense.

Ons gebed is dat die span se werk bydra tot die 
geloofsverryking van mense en kinders se lewe en hulle sal 
aanmoedig om Jesus Christus te erken as Here van hulle lewe 
en ’n verskil in hulle daaglikse lewe as sy navolgers.
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