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VAN DIE

Direksie
Eensklaps het die wêreld
heeltemal verander.

Die Covid-19-pandemie maak
’n ingrypende impak. Wanneer ’n mens
die reset-knoppie op ’n rekenaar
of toestel druk, begin alles oor. Só is
die “nuwe begin”-knoppie gedruk op ons
ou, bekende wêreld. Ons gaan egter nie
die oue terugkry nie; alles verander.
Die beoefening van ons geloof word ook diep geraak. Al die
vanselfsprekende maniere waarop ons groet, saam aanbid,
speel en sosiaal verkeer is skielik onder die vergrootglas.
Terwyl die ou wêreld tuimel, verhelder Covid-19 ook fasette
van ons toekoms. Wat reeds aanwesig was, kom nou
sterker na vore. Ons weet mededinging word vervang met
samewerking, instandhouding met innovering, en die rotresies
met ’n lewensritme wat vir stilte en diep nadenke vra.
Wanneer ons op die afgelope jaar se werksaamhede terug
kyk, kan ons die Here se hand in Bybel-Media raaksien.
Die Here het ons gebring na plekke waar ons midde-in die
Covid-19-ramp reeds voorbereid was vir die eerste treë op
’n nuwe bedieningspad.
Sedert 2019 werk Bybel-Media saam met ’n span
multidissiplinêre konsultante aan die digitale transformasie
van die maatskappy.
As uitgewer en vennoot in bediening bou ons aan ’n digitale
platform wat die bekende drukproses en papiergebaseerde
produkte toenemend sal vervang. Ons bediening kom al
meer na die selfoon in jou hand of na die rekenaarskerm op
jou lessenaar.
Hierdie proses saam met die konsultante het Bybel-Media
gehelp om in die Covid-19-pandemie feitlik oornag nuwe en
gepaste digitale dienste aan die kerk te kon lewer. Ons kon
’n webplatform skep wat gemeentes help om hulle lidmate
met aanlyn eredienste te bereik. Ons kon ook geestelike
materiaal vir lidmate aanlyn beskikbaar stel om hulle deur
die ontwrigting van die grendeltyd te dra.
Ons dank die Here vir ons vordering op die pad met digitale
transformasie.

Bybel-Media se doel is om
’n vennoot vir die kerk te wees.
Gemeentes en gelowiges se
bediening aan die wêreld staan
in die middelpunt. Lees ons
jaarverslag deur hierdie bril. Ons
is daar om verskeie gestaltes
van bediening te ondersteun. Dit
sluit in bediening in gemeentes,
in gevangenisse en aan gesinne,
bediening deur die opleiding van
kerkleiers in Afrika-kontekste, deur
kerknuus en op vele ander terreine.
Ons is bevoorreg om sedert
November 2019 vyf nuwe lede op
ons direksie te verwelkom: me Aldi
Schoeman, mnr Dawie Klopper,
ds Jurgens de Jager, dr Pieter
Visser en ds Dewald Niemandt.
Hulle bring nuwe wysheid en
perspektief na die maatskappy.
Die lewende Christus is
teenwoordig en lei sy kerk. Vir
Hom volg ons na as vennoot in
bediening en geloof.

DANIE MOUTON
VOORSITTER
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Voorwoord
Hierdie jaarverslag gee
’n oorsig van die werksaamhede
van Bybel-Media vir die
finansiële jaar 1 Maart 2019
tot 29 Februarie 2020.

Jesus Christus is ons bron van krag en
inspirasie vir alles wat ons by BybelMedia aanpak. Ons staan in diens van
God, daarom is die boodskap van God
se liefde vir elke mens ons dryfkrag om
die evangelie verder uit te dra deur al die
aktiwiteite in hierdie verslag.

Hierdie jaarverslag belig
26 maniere waarop Bybel-Media
se werk ’n wesenlike impak
op mense se lewe sal maak en
daartoe sal bydra dat hulle Jesus
in hulle alledaagse lewe raaksien
en met passie volg.

Dit is met groot dankbaarheid dat ons kan vertel van aksies,
nuwe publikasies, bedienings, ’n tydskrif en ’n koerant wat
ten doel het om die evangelie te versprei en ondersteuning
te bied aan predikante, gemeentes en lidmate.
Bybel-Media is ook besig met ’n digitale
transformasieproses om nog meer mense wêreldwyd te
bereik en die Goeie Nuus te versprei.
Al die werk in hierdie jaarverslag kon gedoen word omdat
Bybel-Media se aksies finansieel ondersteun is deur
donateurs wat onbaatsugtig die uitdra van die evangelie
boodskap van Jesus Christus moontlik maak.
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Hannelie Matthee

UITVOERENDE HOOF

A
Groei
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1 LiG
Bemagtig ouers en gelowiges
deur ’n geestelike tydskrif
LiG word meer as ink en papier, maar
bly ’n Christelike tydskrif wat verryk
en inspireer
Die afgelope jaar het LiG sterk digitale
groei op verskillende platforms beleef.

Webverkeer op
www.lig.co.za

±
210 000
BLADLESE

±
22 000
2019-2020

UNIEKE
GEBRUIKERS

±
150 000
±
12 500

2018-2019

2019-2020

2018-2019

Hierdie groei is hoofsaaklik te danke aan LiG se
getuienisblad – ’n ruimte waar lesers hulle verhale van
God se sorg en werk in hulle lewe kan vertel.

LiG se sosialemediavolgelinge

±
22 300

±
18.700

FACEBOOK

±
2 300
2019-2020

2018-2019

2019-2020

INSTAGRAM

±
500
2018-2019

LiG se tweeweeklikse
e-nuusbrief

5 500

NA INDIVIDUE

4

3 300

NA GEMEENTES

Sirkulasie van die
gedrukte weergawe
In vergelyking met ander
tydskrifte toon LiG ’n kleiner
daling in sirkulasie. In die
vierde kwartaal van 2019
was LiG se sirkulasie 16 906.
Dit is ’n effense verhoging
vanaf 2018 se vierde kwartaal,
wat ’n sirkulasie van 16 800
gelewer het. ’n Jaar-vir-jaarvergelyking toon egter dat LiG
se gemiddelde sirkulasie met
10% gedaal het.
Wat die enkel-intekenare
betref, het die sirkulasie effens
gedaal van 1 594 in 2018 tot
1 376 in die afgelope finansiële
jaar. Die gemeente-intekenare
het ook ’n afname getoon van
5 170 intekenare tot 4 680
intekenare.
Advertensie-inkomste het
effens gedaal. Die advertensieinkomste van die pas afgelope
jaar is ook 9% laer as begroot.
’n Intensiewe veldtog is
geloods om meer digitale
advertensies te verkoop. Die
hoop is dat hierdie verkope die
algehele advertensie-inkomste
van LiG sal verhoog.

Ons
redaksie
In 2019 het die LiG-redaksie bestaan uit Francine Prins (voor links)
as redakteur, Conette le Roux (senior joernalis) en Viona Ross
(intekenare). Bo links is Hanno Coetzee (visuele koördineerder),
Mario Small (DTP), Lida Viljoen (kantoorkoördineerder) en Jeanne
van Niekerk (intekenare). Sedert 2020 het Madré Kohn (regs bo) as
visuele koördineerder oorgeneem en staan Conette as waarnemende
redakteur by LiG in tydens Francine se kraamverlof.

LiG-lesersdae

3

LiGLESERSDAE
is in
Bloemfontein,
Kaapstad
en Pretoria
gehou

890

MENSE

het dit
bygewoon

182

NUWE
INTEKENARE
IS GEWERF

R75 840

SE BOEKE
IS VERKOOP

By hierdie Lesersdae was Lux Verbi die hoofborg. Die Bybelgenootskap
en die Christelike Lektuurfonds was ook borge.
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2 Kerkbode
Hou lidmate en kerkleiers ingelig
deur heeltyd-aan-kerknuusdiens
in digitale en gedrukte formaat
Groei in leserstal en deelname
Kerkbode is in die vertroue-besigheid. Lesers
moet Kerkbode se redaksie glo wanneer
hulle sê hulle doen hulle bes om akkurate
en betroubare joernalistiek oor
geloofsake te beoefen.

Le Roux Schoeman
(foto hiernaas) sê:
“Hoewel Kerkbode
uit ’n klein voltydse
span bestaan, lê ons
voordeel in ’n uitgebreide netwerk
van medewerkers:
teoloë, storievertellers,
fotojoernaliste en,
natuurlik, kranige
briefskrywers.”

Kerkbode-joernaliste skryf al meer
as 170 jaar sulke kerkstories, maar
dit is belangrik om te besef hoe
gans anders die afleweringsmeganisme van daardie inhoud
deesdae lyk.
Die inkomste uit gemeentes wat op
die gedrukte koerant inteken, is steeds
die ruggraat van ons sakemodel. Maar wat
gebruikersgedrag betref, lees verreweg die meeste
mense Kerkbode se inhoud in digitale formaat. En
2019 was geen uitsondering nie.

Kerkbode in 2019

± 8 000
PAPIERKOERANTE

± 178 000

WORD 18 KEER
PER JAAR
GEDRUK EN
AFGELEWER

op www.kerkbode.co.za
en die Kerkbode-app

UNIEKE
GEBRUIKERS

± 1,1 MILJOEN
KLIKKE OP
KERBODE-STORIES
deur die loop van ’n jaar
wat ’n algemene sinodesitting ingesluit het
GEMIDDELDE TYD
PER “SESSIE” IS

2 MIN 15 SEK
GROOTSTE
TREKPLEISTERS
1. Vakatures-afdeling
2. Lesersbriewe
3. Nuus- en rubriekeafdelings
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Wat is die doel van al hierdie
data? Groei alle webwerwe nie
maar noodwendig namate mense
al meer digitaal begin leef nie?
Ja, inderdaad. Die uitdaging vir
Kerkbode is egter presies dit: om
deel van lidmate en gemeenteleiers
se inpaklysie te bly namate hulle in
hulle eie bedienings en omgewings
die groot digitaliseringsreis
aanpak. Kerkbode se rol in daardie
sfeer is eenvoudig en steeds wat
die eerste Kerkbode-span meer
as ’n eeu gelede probeer doen
het: om op ’n betroubare manier
te berig oor aktuele gebeure wat
nuuswaardig en van algemene
belang vir lesers is.
As die oudste Afrikaanse
kerkkoerant in Suid-Afrika is hierdie
funksie van Kerkbode – dié van
nuusdraer oor die rol van die NG
Kerk in Suid-Afrika – steeds vir
Bybel-Media uiters belangrik.

B
Leer
7

3 Publikasies

4 Bybelkor

Verdiep Bybelkennis en
help gemeentes groei deur
Bybelstudiemateriaal en
hulpmiddels vir gespreksgroepe

Begelei gelowiges op
hulle geloofspad deur
betroubare hulpbronne
te ontwikkel

Bybel-Media se publikasie-afdeling ontwikkel reekse
en hulpmiddels vir gemeentes, Bybelstudiegroepe en
gespreksgroepe. Ons werk nou saam met die sinodale
taakspanne en publiseer ook teologiese boeke.

Die afgelope finansiële jaar het
22 nuwe titels verskyn. Die digitale
transformasieproses waarin BybelMedia tans is, hou wesenlike
implikasies in vir die soort produkte
wat in die toekoms ontwikkel gaan
word, asook vir die formaat waarin
inhoud gepubliseer gaan word.

Verdeling van nuwe publikasies
van die afgelope jaar

3 x VENNOOTSKAPPE MET SINODALE VENNOTE
4 x BYBELSTUDIES
3 x TEOLOGIESE BOEKE
1 x DAGSTUKKIEBOEK
1 x BM KERKMUSIEK-BOEK
1 x BM INLIGTINGSBOEK
2 x ALGEMEEN-CHRISTELIKE/POPULÊRE BOEKE
8

5 Jeugfokus
Lei die jeug na Jesus en
ondersteun hulle op hulle
geestelike pad met ’n reeks
kategeseprodukte vir alle
ouderdomme
In samewerking met die Sinodale Taakspan vir Kategese
word daar deurlopend kategeseprodukte ontwikkel.
Vanjaar is daar veral gefokus op die instandhouding
en versorging van reeds bestaande produkte (die
LP3-sesjaarsiklus vir laerskoolfases en die Real Lewevierjaarsiklus vir die hoërskoolfase). Bybel-Media
finansier en dra die verantwoordelikheid vir die
ontwikkeling van kategesemateriaal in die NG Kerk
en VG Kerk. Die Kategese-taakspan is ook besig om
’n geïntegreerde program (in ooreenstemming met
die laerskool-kategesekurrikulum) vir gemeentes te
ontwikkel. Dit sal in 2021 uitgerol word.

Nuwe publikasies van die afgelope jaar
JEUGPRODUKTE IS VANJAAR ONTWIKKEL
3 x ADDISIONELE
EN GEPUBLISEER.
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6 Herdruk

op aanvraag
Vergroot die impak van
produkte met herdrukke en
druk-op-aanvraag-proses
Ons verseker dat geestelike hulpbronne nog jare lank
beskikbaar sal wees en verhoog die impak van donateurs
se geld nog meer deur produkte om te skakel na ’n digitale
formaat en boeke deur druk op aanvraag (print on demand)
beskikbaar te stel.
Herdrukke is ’n deurlopende proses waardeur boeke wat
uit druk maar steeds in aanvraag is na ’n digitale formaat
omgeskakel word. In die afgelope boekjaar was daar ongeveer
80 herdrukke vir Bybelkor en 15 herdrukke vir Jeugfokus.

7 E-media
Versprei die evangelie deur
mense se harte met video’s en
klankopnames aan te raak
Elektroniese produkte en video’s
Bybel-Media, Kerkbode en LiG gebruik al meer video’s
(Mema) om te fokus op die vertel van impakstories
en nuusbrokke. Robert Cable is aangestel om voltyds
beskikbaar te wees vir die ontwikkeling van video’s.

Besoekers aan Bybel-Media se YouTubekanaal die afgelope jaar
Robert Cable,
Bybel-Media se
videograaf.
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43 600 keer

1 600 ure

GEKYK

SE KYKTYD

8 Webwerwe
Ondersteun die daaglikse
bediening van gemeenteleiers,
leraars, musiekleiers en
kategete deur weeklikse
Bybelse, liturgiese en
musiekhulpbronne
Bybel-Media het drie meerdoelige digitale webwerwe
(multisites) (bybelmedia.org.za, ngkerk.net en
christians.co.za) wat dien as platforms vir sinodes,
gemeentes, produkreekse en bedienings.
Die wye reeks webwerwe bedien tans Bybel-Media se
verskillende afdelings en die kerk in hulle funksionering.
Dit verskaf weeklikse preekinhoud aan predikante en
dagstukkies aan lidmate. Ons verkoop produkte aanlyn
en stuur nuusbriewe namens sinodes uit.

Adéle Lombaard,
Tegnologiebestuurder

Op die oomblik is daar 1 384 produkte in Bybel-Media se
e-winkel, waarvan ’n hele paar honderd ander uitgewers
se produkte is. Die winkel word in stand gehou en nuwe
produkte word deurlopend bygevoeg.

1 384

PRODUKTE

in Bybel-Media
se e-winkel
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9 Dagstukkies

en nuusbriewe
Inspireer en vertroos
mense deur dagstukkies en
nuusbriewe

Die bemarkingsafdeling het verskeie bemarkings
kanale benut om gebruikers van Bybel-Media (en ander
uitgewers) se produkte en dienste bewus te maak.

Webnetwerk-aktiwiteite die afgelope jaar

± 2 082 810
E-POSSE EN
NUUSBRIEWE
is in totaal
uitgestuur

5 848

BOODSKAP
VIR VANDAG

word per
e-pos aan
intekenaars
gestuur

1 643 200

OORDENKINGS

is vanjaar
uitgestuur

5

SPESIALE
DIGITALE EN
TELEBEMARKINGS-
VELDTOGTE

is gehou

R78 000

VERKOPE

by Kersmark
uitstallings

439 610

ELEKTRONIESE
NUUSBRIEWE

is na gemeentes en
ander databasisse gestuur
met inligting oor
• Nuwe produkte
• WinskoopWoensdagaanbiedings
• Spesiale aanbiedings
• Die Kwartaalplan
• Jeugfokus-produkte
• 100 Geskenke teen
R100-promosie
• Black Friday

Bybel-Media se sosialemedia-teenwoordigheid is
die afgelope jaar baie verhoog. Bybel-Media is nou
op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Linkedin,
Pinterest en Google Business teenwoordig.
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10 Toepassings

(apps)

Gee aan mense digitale toegang
tot die evangelie deur pasklaar
toepassings
Die ontwikkeling en instandhouding van toepassings
(apps) bly ’n fokuspunt in die lig van die groeiende
belangrikheid daarvan as kommunikasiekanaal. Bybel-Media
onderhou tans nege verskillende toepassings, waarvan elk
vir Apple- én Android-toestelle beskikbaar is.

Lenois Stander,
Inhoudbestuurder

Afgesien van die deurlopende instandhoudingswerk wat
hierdie toepassings vereis, word die funksionaliteit en
waarde-aanbod daarvan uitgebrei namate gebruikers se
behoeftes ontwikkel.
Bybel-Media het die volgende toepassings ontwikkel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gereformeerde Liedboek
GKSA Psalms
Liedboek (NGK en NHK)
Kerkmusiek (NGK en NHK)
APK Sangbundel
Kerkbode
Boodskap vir Vandag
Ons Glo
Real Lewe
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11 BM

Kerkmusiek
Help mense om God op
nuwe maniere te loof en
prys deur die voortgaande
ontwikkeling van maklik
toeganglike musiekhulpbronne
Bybel-Media versamel, ontwikkel en voorsien hoëkwaliteitkerkmusiek aan orreliste, gemeentes se musiekleiers,
aanbiddingsleiers, bands en kore. Dit vergemaklik die
gebruik van musiek in gemeentes se bediening.
Verder druk en versprei Bybel-Media as kopiereghouer die
Liedboek van die kerk sowel as ander hulpmiddels wat die
gebruik van die Liedboek ondersteun. Hierdie werk word
gedoen in samewerking met twee sinodale taakspanne,
VONKK en FLAM.

VONKK die afgelope finansiële jaar

429

10 273

LIEDERE

674

UNIEKE BESOEKERS
www.vonkk.co.za

LISENSIEHOUERS

100 022
BLADBESOEKE

FLAM Musiekuitgewers die afgelope finansiële jaar

652

28 721

LIEDERE

901

UNIEKE BESOEKERS
www.flam.co.za

LISENSIEHOUERS

162 916
BLADBESOEKE

Die webtuiste www.fluister.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. Christian
Copyright Licensing International
(CCLI) behartig tans die lisensiëring
van 4 150 gemeentes vir die elektroniese
projeksie van dié liedere.
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12 Platform

ontwikkeling

Gee aan mense deur
’n aanlyn platform toegang
tot meer produkte en
hulpbronne om hulle op hulle
geloofsreis te ondersteun
Die direksie het Bybel-Media se proses van digitale
transformasie versnel deur konsultante in te bring
om Bybel-Media se digitale span te help om nuut te
dink oor die maatskappy se sakemodel in die lig van
die vinnig veranderende medialandskap.
Die eerste fase was om Bybel-Media se missie en
visie te herbedink. Hier het die digitale span ontdek
dat Bybel-Media se fokus daarop val om mense te
help om vanuit ’n Christelike gesindheid te leef en
om mense op hulle geloofspad te inspireer. Hulle
het ondersoek hoe kliënte van Bybel-Media se eie
inhoud én die inhoud van ander diensverskaffers
bewus gemaak kan word. Die span het ontdek dat
daar ’n “algoritme” vir hierdie bewusmaking nodig
is. Dit het die span daartoe gelei om opnuut te
gaan kyk na teologiese teorieë oor geloofsvorming
(Groome), geloofsreise, fases van geloofsvorming
(Fowler) en die verhoudings (Scott McKnight) wat
Christene bou.
Die digitale span het toe ’n prototipe van die
basiese geloofswaardes (FaithPath.co.za) gebou
om data oor kliënte se gedrag in te samel. Hulle
het hierdie data gebruik om ’n voorlegging aan
die direksie te maak. Die direksie het die besluit
geneem om ’n inklusiewe digitale platform, wat
individuele gelowiges en gemeentes selfs wyer as
die NG Kerk sal bedien, verder te ondersoek. Die
finansiële jaar het afgesluit met die digitale span
wat met fase drie van die proses begin het. Dit
sluit in die ontwerp van ’n digitale platform met
die fokus op skaalbaarheid, die finalisering van
die besigheidsmodel, aanbevelings ten opsigte
van kapasiteit, die vestiging van vennootskappe,
samewerkingsooreenkomste en beleggings, en
ander hulpbronvereistes.
Hierdie reis na digitale transformasie is ’n groot
oorgang vir Bybel-Media vanaf die tradisionele
uitgewersparadigma na digitale denke. Bybel-Media
is egter vol vertroue dat dit die toekoms van die
maatskappy is en die uitgewery in staat sal stel om
gelowiges in die toekoms selfs nog beter te kan dien.

Digitale transformasie

Fase 1
HERBEDINK BYBEL-MEDIA
SE MISSIE EN VISIE

Fase 2
BOU PROTOTIPE OM DATA
OOR KLIËNTE SE GEDRAG
IN TE SAMEL

Fase 3
ONTWERP ’N DIGITALE
PLATFORM
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13 Kerkjaarprodukte
Ondersteun gelowiges en
gemeentes om deur die jaar
heen deur Jesus se storie
te reis met produkte wat
by die Kerkjaar se seisoene
aansluit
Ons kerkjaarprodukte vestig en brei die bewussyn van
die kerkjaar-ritme uit. In samewerking met ’n preekgroep
van Port Elizabeth word daar elke week ’n preekvoorstel
saam met ’n liturgie en ondersteunende PowerPointaanbieding gratis vir predikante se gebruik op die internet
geplaas. Dit volg die Leesroostertekste en die model van
die Luisterseisoen. Hierdie produk word wyd in die kerk
gebruik. Die publikasies Woord en Fees en Leesrooster vir
lidmate vorm deel van hierdie kerkjaarprodukte en word
deur Bybel-Media gedruk en versprei.

14 Bemagtig

kerkkantoorpersoneel
Bemagtig kerkkantoorpersoneel
met nuut bygewerkte inligting
in ’n alles-in-een-en-maklikom-te-gebruik-boek, die
Jaarboek van die NG Kerke
2019-uitgawe
Die Jaarboek bly
’n nuttige bron vir
die kerk

16

1 162

HARDE KOPIEË

verkoop

107
ELEKTRONIESE
KOPIEË (CD’s)
verkoop

C
Lei
17

15 Nehemia

Bybelinstituut
Verryk die teologie van
onafhanklike kerke se leiers in
Suider-Afrika, en bemagtig
die leiers van onafhanklike
kerke in Suider-Afrika
deur hersiene en bygewerkte
NBI- en Sokhanya-kursusse
beskikbaar te stel
Die akkreditasie van die Nehemia Bybelinstituut (NBI)
by die Gehalteraad vir Ambagte en Beroepe (QCTO)
as ’n Vaardigheidsontwikkelingsverskaffer (SDP), om
NQF Vlak 2- en Vlak 5-kursusse aan te bied, is beslis
die hoogtepunt van NBI die afgelope finansiële jaar. In
Desember 2019 het NBI ’n goedkeuringsbrief van QCTO
ontvang. Hierdie departement het ongeveer 15 jaar
gewerk om te kom waar hulle vandag is en is dankbaar
teenoor God en alle vennote op hierdie reis.

Doelwitte
NBI se doelwitte vir die afgelope finansiële jaar was:
1

Om NBI te laat akkrediteer as ’n opvoedkundige
opleidingsverskaffer.

2

Om NBI-kursusse by die Gehalteraad vir Ambagte
en Beroepe (QCTO) te laat akkrediteer as ’n NQF
Vlak 5-kursus en die Sokhanya-kursus as ’n NQF Vlak
2-kursus.

3

Om nuwe NBI- en Sokhanya-kursusse te ontwikkel
as deel van voortgesette professionele opleidings
programme van die Assosiasie vir Christelike
Godsdienspraktisyns.

4

Om NBI te ontwikkel as ’n pastorale leierskap- en
bedieningsinstituut met ’n fokus op Afrika deur
vennootskappe met sendingorganisasies, gemeentes
en opleidingsinstansies aan te gaan en die vertaling van
niegeakkrediteerde en geakkrediteerde programme.

Deur die ondersteuning van Bybel-Media se donateurs
kon NBI daarin slaag om baie mense te bereik. In die
jaar 2019 het 3 199 studente van Suid-Afrika en ander
Afrikalande vir NBI-kursusse ingeskryf. Dit getuig van
die feit dat NBI as ’n betroubare vennoot beskou word.
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NBI SE PERSONEEL»
Agter staan Mercial Adonis
en Phaphile Celesi. Voor sit
Val Hamman, Jerry Sesoko,
Jackie Isaacs en
Nkululeko Pelem.

16 NBI-kursusse
Verander die lewens van 1 331
kerkleiers in Suider-Afrika deur
vier geakkrediteerde kursusse
NBI administreer tans vier kursusse in Suid-Afrika
1

KERKLEIERSKAPONTWIKKELINGSPROGRAM

2

BEDIENINGS-
ONTWIKKELINGSPROGRAM

3

4

SOKHANYABYBELPROGRAM

NQF 2- EN
NQF 5-KURSUSSE*

20% van die studente doen die
kursusse op hulle eie. NBI het die
afgelope jaar 4 026 toetse gemerk
en 280 sertifikate uitgereik.
Die getal studente wat NBI
bereik, word moontlik gemaak
deur vennootskappe met die
leersentrums in die land. NBI
is baie dank verskuldig aan
hierdie leersentrums, veral aan
die honderde fasiliteerders wat
vrywillig help.

Leersentrums

1 084

studente

1 331

SuidAfrikaanse
studente
in totaal

217

studente

30

studente

*geakkrediteer deur die Gehalteraad
vir Ambagte en Beroepe

146

80%

in Suid-Afrika

kom uit hierdie
leersentrums

LEERSENTRUMS

NBI bied hierdie kursusse aan in vyf tale

20% AFRIKAANS 65% ENGELS 11% ZOELOE 3% XHOSA 1% TSONGA

NBI-STUDENTE

NBI ondersoek ook die
digitalisering van kursusse deur
dit op die e-leerplatform Moodle
beskikbaar te stel, moontlik deur
’n vennootskap met die Stigting
vir Professionele Ontwikkeling.

17 Vertalings
Verkondig die
Goeie Nuus deur
vertalings
NBI is tans besig met vertalings
van die kerkleierskap- en
bedieningskursusse.

• TSONGA Die vertaling is byna klaar, maar vorder stadiger as

wat verwag is.

• PORTUGEES Die vertaling is amper klaar. Die uitdaging sal

die redigering en proefleeswerk wees. NBI is afhanklik van
medewerkers buite Suid-Afrika vir hierdie werk.
• AMHARIES Dit is ’n Etiopiese taal, en pastoor Sam Kembo
in samewerking met ds Koos Kriel, voorsitter van NBI se
direksie, behartig die vertaling van die kerkleierskap- en
bedieningskursusse. Daar is ’n beduidende getal Etiopiese
leraars in Suid-Afrika wat vir die NBI-kursusse ingeskryf het.
Sommige voltooi hierdie jaar die kerkleierskapkursus.
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18 Afrika-

voetspoor

Maak ’n groot impak deur
voetspoor na 34 Afrikalande
uit te brei
NBI het ’n impak in 34 Afrikalande en is baie dank
verskuldig aan vennote wat dit moontlik maak. Hier is die
vennote wat in Junie 2019 aan ons verslag gedoen het:

Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS)

254
STUDENTE

53
HET GEGRADUEER

TALE
Afrikaans, Engels,
Oshikwanyama,
Oshidonga,
Otjieherero en
Rukwangali

Dank aan pastoor Christo Bok as koördineerder en fasiliteerder
van hierdie werk.

Esperança Para Novo Rebento (Espanor), MilangeMozambique – Theological education by Extension (TEE)

415
STUDENTE

80
HET GEGRADUEER

65
FASILITEERDERS
in meer as
20 dorpies

Dank aan John H Kachemue, voorsitter van die direksie.

Dit word gelei deur biskop Hendrick
Mahlangu wat al langer as 20 jaar op die
direksie van NBI dien. Hy het NBI in kontak
gebring met meer as 20 vennote in lande
wat HfAM bereik.

Volta-Biblia in Suider-Mosambiek

131
STUDENTE

9
FASILITEERDERS
(Portugees
en Tsonga)

By Volta-Biblia
is hulle veral
behulpsaam met die
nasien en proeflees
van hierdie tale.

Christian Audio-Visual Action (CAVA) in Zimbabwe
Ná die aftrede van ds Gerard Breytenbach het hulle die werk
geherstruktureer en besluit om die NBI-kursus as enigste materiaal in
die tronke in Zimbabwe te gebruik.

268
STUDENTE
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Hope for Africa Mission (HfAM),
met hoofkantoor in Siyabuswa,
Mpumalanga

98
HET GEGRADUEER

Dank aan pastoor
Webster Gwanzura
as koördineerder
van die werk
daar in moeilike
omstandighede.

800
STUDENTE

Totale getal studente in ander
Afrikalande vir die jaar 2019

1 868
STUDENTE

231
HET GEGRADUEER

19 Tronkbediening
Verander die lewe van
gevangenes in 96% van SuidAfrika se tronke deur spesiaal
ontwikkelde materiaal

96%
243
TRONKE IN
SUID-AFRIKA

NBI voorsien
boeke aan
235 (dus 96%)
van hierdie
tronke

Tronkbedieningkursusse
NBI bied tans 22 kursusse in
8 verskillende tale aan
(Engels, Afrikaans, Xhosa,
Zoeloe, Suid-Sotho, NoordSotho, Portugees en Tswana).

Sertifikate
Nuwe sertifikate is ontwerp
vir gevangenes wat die tronk
bedieningskursusse voltooi.

Korrespondensieberading

±170 000
GEVANGENES
in Suid-Afrika

Tans bereik Bybel-Media 16% van hierdie mense
deur ongeveer 10 000 boeke jaarliks aan hulle te
stuur. Die doel was om 30% aan die einde
van 2019 te bereik.

NBI maak gebruik van
pastorale beraders en
adviseurs om gevangenes
in hulle moedertaal deur
korrespondensie-berading
te ondersteun.

FOTO LINKS: Geestelike
werkers van Biker’s Church
lei NBI-studiegroepe vir
die gevangenes in die
Drakenstein-gevangenis.

FOTO HEEL LINKS: Wilfred*
is ’n voormalige gevangene
wat NBI se gevangenisbedieningskursusse voltooi
het terwyl hy in die tronk was.
Hy getuig dat die programme
hom in staat gestel het om die
bendelewe agter hom te sit en
Jesus Christus aan te neem.
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20 Vennootskappe
Bou strategiese vennootskappe
met geestelike werkers in die
tronke van Suid-Afrika
NBI ontwikkel die fokus om eks-gevangenes te
ondersteun as deel van ’n gemeenskapsrehabilitasie
program. Die hoop is dat dit een van die maniere
is waarop NBI-programme wyer gebruik kan word,
aangesien daar ’n sterk moontlikheid is dat hierdie
kursusse vir tronkpersoneel en plaaslike leiers
aangebied kan word.

Atlete vir Christus glimlag aan die einde
van hulle lang pad.

Atlete vir Christus-donasies
Atlete vir Christus hou elke jaar ’n fondsinsameling vir
NBI. Hierdie geld word dan gebruik vir vertalings en
om nuwe boeke te publiseer. In 2019 het hulle 2 100 km
gehardloop. Hulle roete het vir die eerste keer deur
Wellington gegaan. NBI het hulle hartlik verwelkom
met ’n seremonie wat ’n optrede van Biker’s Church
ingesluit het. Biker’s Church is met NBI-programme
betrokke by die tronkbediening in die Boland. In 2019
het NBI R65 000 uit hierdie vennootskap met Atlete
vir Christus ontvang. NBI is baie dank verskuldig aan
hulle en hoop om hierdie vennootskap in die toekoms
te versterk.

Biker’s Church en Atlete vir Christus voor
Bybel-Media se gebou.

Vennootskap
met Atlete
vir Christus
In 2019 het
Atlete vir
Christus

2 100 km
Biker’s Church begelei
Atlete vir Christus BybelMedia se perseel binne.

GEHARDLOOP

EN

R65 000

INGESAMEL

vir NBI
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21 Kerskaartjieprojek
Seën die families
van gevangenes
in die Kerstyd
met ’n jaarlikse
Kerskaartjieprojek
Ongeveer 900 seëls is ingesamel of
geskenk vir die Kerskaartjieprojek.
NBI se vennote in die gemeenskap
van Wellington kry ’n kans om NBI
met hierdie veldtog te help deur
Kerskaartjies te maak en seëls te
skenk. Dit maak dit vir NBI makliker
om uit te reik na gevangenes
en hulle families in die Bolandomgewing. Deur hierdie inisiatief
laat glimlag NBI mense
wat dit die nodigste het.

Verskeie kerke en individue
het 1 400 Kerskaartjies geskenk.

NBI het die handgemaakte Kerskaartjies
en seëls aan ’n opgewonde groep jeugmisdadigers by Haweqwa-gevangenis
oorhandig. Hulle kon die kaartjies aan
hulle geliefdes stuur.
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22 Netwerke
Verhoog reikwydte
en doeltreffendheid
deur netwerke,
vennootskappe en
registrasies

’n Jaarlikse kontrak met
Enterprise aan die Universiteit
van Pretoria is onderteken.
NBI voorsien die sertifikaat aan
NBI-studente met voltooiing van
hulle studies.
NBI het geaffilieer met EKKLESIA
by Stellenbosch Universiteit.
Hulle gebruik die NBI-kursus as
’n oorbruggingskursus om
studente vir ’n BTh-graad voor
te berei.
NBI is lede van die Assosiasie van
Christelike Godsdienspraktisyns
as ’n professionele liggaam en
trek ongelooflik baie voordeel
uit hierdie vennootskap. NBI se
kursus is ook by dié assosiasie
geregistreer om in voortgesette
professionele ontwikkeling
gebruik te word.
Veranderinge in die direksie is
aangebring met CIPC wat dit
deur Bybel-Media gefasiliteer het.
NBI se hoof het ’n jaarverslag
voorberei en ingedien aan
die Departement van Sosiale
Ontwikkeling.
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NBI se streekverteenwoordigers
Die streekverteenwoordigers is ds Koos Kriel, ds Eddie Ndebele
en ds Selbie Goqo. Ds Koos Kriel, die voorsitter van NBI se
direksie, help ontsettend baie in Mpumalanga as ’n streek
verteenwoordiger. Onder hom is daar ’n hele paar fasiliteerders
wat hulle eie NBI-leersentrums bestuur. Ds Ndebele help om
NBI in die Vrystaat te laat groei, terwyl ds Goqo, ook ’n direksie
lid, help met die paar leersentrums in KwaZulu-Natal.

Assessors
Mnr Heini Odendaal merk die kerkleierskap- en
bedieningskursusse se Afrikaanse en Engelse vraestelle,
terwyl pastoor Gringoe Mashalaba help met die
Zoeloe- en Xhosa-vraestelle. Ds Mntanga help met die
tronkbedieningtoetse, hoofsaaklik in Xhosa, terwyl Dalene
Jooste help met die Engelse en Afrikaanse toetse.

Kursusontwikkeling
Baie werk word gedoen deur dr Hennie van Deventer om
die NQF Vlak 5- geakkrediteerde kursus op te stel, terwyl
die NQF Vlak 2-kursus deur dr Danie van Zyl ontwikkel
word. Hierdie kursusse word tans gedruk.

Tronkberaders
Ds Mntanga help met die berading van Xhosa-gevangenes,
en Valerie Hamann help met die berading van die Engelse
en Afrikaanse gevangenes.

D
Ondersteun
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23 Fondswerwing
Deel met donateurs
watter impak
hulle bydraes die
afgelope jaar op
God se koninkryk
gemaak het
Ten einde God se koninkrykswerk
te doen en ’n impak te maak is
Bybel-Media afhanklik van die
finansiële bydraes van goedgesinde
individue en instansies, asook van
welwillende gemeentes. Hulle ruim
bydraes maak die mediabedienings
van Bybel-Media moontlik.

Debietorderbydraes
van individue
en sakeonder
nemings

Kontant
donasies

Erflatings

inkomstebronne
Bydraes
deur
poswerwings
projekte

Deur
kollektes en
bydraes van
gemeentes
Spesiale
projekte gerig
op kleiner
groepe

Soos in die verlede, is die werk
van Bybel-Media weer eens gedra
deur ’n toegewyde donateurskorps
– Christene wat besonder
offervaardig is en ons help om ons
roeping uit te leef. Sonder sulke
lojale donateurs sal Bybel-Media,
as ’n nie-winsgewende organisasie,
nie daarin kan slaag om ons werk
te doen en ’n verskil in duisende
mense se lewe te maak nie.
In die jaar wat verby is, is BybelMedia Fondswerwing telkens
verras deur en verwonderd oor
die finansiële welwillendheid van
donateurs. Dit bly ’n wonderlike
voorreg om vanuit Bybel-Media
met honderde lojale donateurs
saam te werk.

Inkomste
Die grootste deel van Bybel-Media
se inkomste kom vanaf donateurs
wat maandeliks per debietorder
bydra. Fondswerwing het vanjaar uit
ses inkomstebronne geld ontvang.

Finansiële state
Die finansiële state en die
administrasie departement gee
’n volledige weergawe van die fonds
werwingsaktiwiteite van die jaar.

26

Op 28 November het Bybel-Media
’n stel opvoedkundige boeke geskenk
aan 150 jong kinders wat inskakel by
SmartStart-programme in Worcester
en Rawsonville. “Die kinders se
broosheid en weerloosheid het my
opgeval. Die meeste van hulle het die
pakkie boekies perfek opmekaar
gestapel en beskermend op hulle
skote vasgehou. Hulle het dit so
waardeer,” vertel ds Strydom Bruwer.

24 Administrasie

en Finansies

Hou Bybel-Media verantwoordbaar
deur noukeurige finansiële bestuur en
deursigtige prosesse
Administrasie en Finansies lewer ’n diens aan al die departemente binne
die Bybel-Media Groep. Dit is hierdie departement se taak om verantwoording
te doen oor alle finansiële aktiwiteite en dit deeglik te dokumenteer.
Soos gebruiklik, het Administrasie en Finansies weer eens ’n uitstekende
ouditverslag ontvang.

25 Bybel-Media Handel
Stel Bybel-Media se inhoud
beskikbaar deur doeltreffende
bemarking en kliëntediens
BYBEL-MEDIA HANDEL SE PERSONEEL»
Agter staan Irvin Cameron, Sean Fortuin,
Monique Petersen en Jan Wentzel.
Voor staan Laetitia Petersen, William Ross
en Claudine Abrahams.

Bybel-Media Handel (BMH) se
omset vir die boekjaar 2019/2020
was 24% minder as wat begroot is.
Daar was verskillende ekonomiese
uitdagings om te bowe te kom.
Webverkope asook gefokusde
netwerkbemarking is baie belangrik.
BMH se personeel hou uitstallings by
streeksinodes wat kerklike personeel
die geleentheid bied om die produkte
te leer ken en te bestel. BMH het ook
begin met verkope via Takealot se
aanlyn platform.
BMH het van koeriermaatskappy
verander, wat ’n besparing van
ongeveer 40% op versendingskoste vir
die BM Groep sal meebring. Daar word
steeds alternatiewe stelsels ondersoek
om kliëntetevredenheid te verseker.
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26 Bestuurspan
Verbind tot uitmuntende diens
aan die kerk en die koninkryk
van God
Die digitale transformasie van Bybel-Media lê nuwe
uitdagings voor die deur van die bestuurspan. Elke
departement is besig om produktief veranderinge aan te
bring met die fokus op die skep van ’n stroom bekostigbare,
funksionele mediaprodukte om predikante en gemeentes in
die bediening van die evangelie te ondersteun.
Die bestuurspan se doelwit is om die digitale transformasie
proses suksesvol deur te voer sodat dit sal bydra om nog meer
mense op digitale platforms met die lewensveranderende krag
van die evangelie van Jesus Christus te bereik.
Die senior bestuurspan
1

2
3

4
5

6
7

8

Nico Simpson (Publikasies en e-Media)
Le Roux Schoeman (Kerkbode)
Francine Prins (LiG)
Phaphile Celesi (NBI)
Hannelie Matthee (Administrasie en Finansies)
Jan Wentzel (Bybel-Media Handel)
Adéle Lombaard (BM-webblaaie)
Lenois Stander (BM-inhoudbestuurder)

1

3

2

5

7

6

28

4

8

Ons bou aan
‘n geïntegreerde digitale
platform wat in
Christenverbruikers se behoeftes
sal voorsien met relevante
inhoud, ervarings en produkte
om diepgaande verandering
in hulle lewe teweeg te bring
en hulle te bemagtig om hulle
Christelike geloof
uit te leef.
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Beste Bybel-Media-vriend
Ek skryf aan jou as ’n volgeling van Jesus en iemand wat my passie deel om vir mense van
Hom te vertel. Dit is ’n ongewone brief vir ongewone tye. Ek skryf oor hoe ek en jy deel kan
wees van die geskiedenis én toekoms van Bybel-Media.
In die 19 jaar dat ek al hier werk, was ek nog nooit so onder die indruk van hoe afhanklik ons
van donateurs se ondersteuning is nie.
Gelowiges soos ek en jy het hierdie publikasiehuis gebou. Asook – op figuurlike wyse –
die Ferguson-gebou wat die maatskappy hier in Kerkstraat in Wellington huisves. Die einste
gebou wat twee maande gelede vir grendeltyd tydelik moes sluit. Nou lê daar weer vir ons
groot bouwerk voor.

Bou saam met ons
Ek wil jou vertel van ’n projek wat ons sal help om opnuut te fokus op die ondersteuning van
gemeentes en gelowiges op hulle geloofsreis. Dit is met jou hulp dat ons die reuse uitdagings
wat vir ons voorlê, sal kan oorwin.
Ek wil dit verduidelik deur ’n storie te vertel.
Met die stigting van Bybelkor in 1971 het die bekende en wyse ds Jan Lange van Riversdal
ons kerk help fokus op wat regtig belangrik is. Hy het gesê dit gaan in die kerk nie net oor
baksteengeboue nie, maar veral oor lidmate se geloof wat uitgebou word – woorde wat
vandag meer waar is as ooit tevore!
In hierdie moeilike tye wil ons na dié eenvoudige beeld terugkeer met ’n simboliese
bouprojek. Ek wil vra dat 12 000 Christene elke maand vir Bybel-Media Bybelboublokke sal
koop. Met ander woorde, ek vra ons ondersteuners om ’n maandelikse bydrae van R50 vir
hierdie boublokke-projek te maak en só saam met ons aan die toekoms te bou.

Waar sal my en jou boublokke inpas?
Die simboliek van die boublokke is dat ons die geloof van kinders, gesinne en lidmate
in hierdie afbrekende tyd wil opbou. Die fondse wat ons hiermee insamel, sal soos volg
toegeken word:
• Kinderbediening en -produkte (kategese): R1 500 000
• Opleiding van ongeskoolde kerkleiers (leierskapsontwikkeling): R1 000 000
• Bybelkor-hulpmiddels en Bybelstudies vir gelowiges en gemeentes: R1 000 000
• Aanlyn bediening en uitdra van die evangelie: R2 500 000
• Toekomsfonds (reserwes vir die toekoms): R1 200 000

Ons teikenbedrag met hierdie projek is dus R7 200 000.
Ek wil jou vriendelik te vra om die volgende te oorweeg:
• Om ’n bydrae van R50 per maand of R600 per jaar aan Bybel-Media te maak.
• Om ons te help om ’n verdere 11 999 ondersteuners te werf deur hierdie brief met jou

vriende en familie te deel en só hierdie projek namens Bybel-Media te bevorder.
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Indien jy ’n groter bydrae
wil maak NPC,
vir die
opleiding
van ongeskoolde
kerkleiers, kan ons
A Bybel-Media
Privaatsak
X5, Wellington
7654
jou van ’n Artikel 18A-belastingsertifikaat
voorsien.
Stuur
gerus
vir
my
’n e-pos0860
as jy26hierdie
F
E
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Bestellings:
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opsie kies.
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Die rede waarom ek persoonlik
aan jou
skryf, is dat Bybel-Media se fondswerwing apart
www.bybelmedia.
org.za
funksioneer van ons bedryfsfonds. Soos jy dalk weet, is Bybel-Media se werksaamhede
nie op die begrotings van die Algemene Sinode of streeksinodes van die NG Kerk nie.
As Uitvoerende Hoof moet ek dus geld insamel vir elke afsonderlike projek en hierdie
Bybelboublok-inisiatief sal dit vir my moontlik maak.

Waarom boublokke nou meer as ooit nodig is
As mediamaatskappy is dit ons missie om hulpmiddels vir gemeentes, gesinne en kinders se
geloofsopvoeding te ontwikkel en te versprei. Ons druk elke jaar genoeg boeke om Loftus
Versfeld-stadion te vul as jy ’n kopie op elke sitplek sou neersit.
Deur die werk van die Nehemia Bybelinstituut kon ons verlede jaar sowat 1 300 ongeskoolde
kerkleiers deur afstandleer teologies oplei. Die afgelope jaar het ons digitaliseringsprojek
meer as 500 000 mense bereik en bedien. Dit het gebeur deur byna 3 miljoen besoeke aan
ons webtuistes en apps.
Maar toe gebeur die ondenkbare: die ontwrigting wat die koronavirus in mense se lewens
en die ekonomie saai. En ons, net soos die meeste ondernemings in Suid-Afrika, sien die
afgelope twee maande ’n drastiese afname in die gebruiklike inkomste van ons maatskappy.
• Verkope van Bybelkor- en Jeugfokusprodukte het in die grendeltyd met 77% afgeneem en

die gesamentlike advertensie-inkomste van LiG en Kerkbode het met 40% gedaal.
• Ons inkomste uit donasies is tans 25% minder as waarvoor ons begroot het.

Dit beteken ons posisie in Mei vanjaar is 50% swakker as in dieselfde maand verlede jaar.
Ekonomiese projeksies ten opsigte van die maande wat voorlê, gee ons min hoop dat ons
gebruiklike inkomste spoedig sal herstel.
Die uitdaging waarvoor ons nou staan, is eenvoudig. Ons moet finansieel gesond bly te
midde van hierdie pandemie. Ons geskiedenis het ons geleer dat dit moontlik is. Ons het
voortgegaan om ’n tydskrif tydens ’n wêreldoorlog uit te gee en ’n kerkkoerant tydens die
Groot Griep drukkers toe gestuur. Dit wil gedoen wees! Ons kan nou dieselfde doen – een
boublok op die ander.
Baie dankie dat jy tyd gemaak het om hierdie e-pos te lees. Ek hoop dat jy en jou gesin veilig
is in hierdie uitdagende tyd.
As jy enige verdere vrae of idees het, of graag wil help om meer ondersteuners te werf,
kontak my asseblief.
Dit is altyd vir my lekker om hierdie video van ons bekende #BybelBouBlokOndersteuners
te wys: www.bybelmedia.co.za.
Vriendelike groete

Hannelie Matthee
Uitvoerende Hoof
Tel: +27 21 864 8238
E-posadres: hannelie.matthee@bmedia.co.za
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Bybel
bou
Blokke

Maak
’n impak!
Bou die geloof van
kinders, gesinne
en leiers met
Bybel-Media se
BybelBouBlok-projek
Vir slegs

R50

per maand
bou jy saam
aan die
toekoms.

Ons is afhanklik van jou om ’n verskil te maak!
Bybel-Media wil in hierdie moeilike tye ’n simboliese
bouprojek aanpak. Ons vra dat 20 000 Christene elke
maand BybelBouBlokke by Bybel-Media koop. Dit
beteken ons ondersteuners sal kinders, jongmense en
volwasse gelowiges seën deur ’n maandelikse bydrae
van R50 per boublok.

Só kan jy ons BybelBouBlok-projek steun:
• Maak ’n bydrae van R50 per maand.
• Help ons om nog ondersteuners te werf deur hierdie
boodskap met jou vriende en familie te deel en só
hierdie projek namens Bybel-Media te bevorder.

Besoek www.boublokke.bybelmedia.org.za
om jou BouBlok(ke) te skenk.
• Betalings met debiet- of kredietkaart is welkom.
• ’n Maandelikse aftrekorder kan afgelaai word.
• Vir ’n elektroniese oorplasing gebruik gerus ons
bankbesonderhede hieronder.

www.boublokke.bybelmedia.org.za
Bank: ABSA | Tak: ABSA WYNLAND | Takkode: 632005
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