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Voorwoord
Bybel-Media is vanjaar  
50 jaar oud. Dit is met groot 
dankbaarheid dat ons terugkyk 
op jare se impak in Suider-
Afrika en verder.
2020 was ’n oorgangsjaar vir Bybel-
Media. Met die direksie se begeleiding het 
Bybelkor, LiG, Kerkbode en die Nehemia 
Bybelinstituut die finale treë gegee 
in die rigting van ’n “digitaal eerste”-
organisasie. Dit beteken nie ons gaan nie 
meer gedrukte produkte en hulpmiddels 
aan individue, kerke en gemeenteleiers 
voorsien nie. Dit beteken wel dat ons 
onsself as ’n media-organisasie vir die 
21ste eeu posisioneer. Hierdie oorgang 
verryk nie net hoe ons werk nie, maar 
ook waar ons ’n verskil kan maak met ’n 
omvattender digitale voetspoor.

Die ankerteks wat ons in hierdie jaar 
ontvang het, is Markus 1. Hierdie Skrif-
gedeelte bevestig ons roeping om mense 
tot ’n lewe op die Weg te inspireer. Ons 
gebruik al meer ’n multi kantige digitale 
platform om mense in te nooi na lewens-
veranderende ervarings.

Hierdie verslag oor die finansiële jaar 
vanaf 1 Maart 2020 tot 28 Februarie 2021 
belig die maniere waarop ons ’n impak op 
mense se lewe gemaak het.

Al hierdie werk kon ons doen omdat 
Bybel-Media finansieel ondersteun is deur 
donateurs wat onbaatsugtig die uitdra 
van die evangelieboodskap van Jesus 
Christus moontlik maak.

Hierdie jaarverslag kyk na 25 impakvelde 
van Bybel-Media. Dit is met groot dankbaar-
heid dat ons kan vertel van aksies, nuwe 
publikasies, bedienings, ’n tydskrif en ’n 
koerant wat ten doel het om die evangelie 
te versprei en onder steuning te bied aan 
predikante, gemeentes en lidmate.

As span kyk ons ook reeds met verwagting 
vorentoe om te sien waar God aan die werk 
is en hoe ons daarby kan aansluit.

Nico Simpson 
HOOF UITVOERENDE BEAMPTE

Van die Direksie
Ons wens elke vennoot van Bybel-Media 
voorspoed, sterkte en gesondheid toe. Ons is  
dankbaar vir u ondersteuning.
Die vaste fondament van die evangelie van Jesus Christus dra 
ons deur die lewe en skenk aan ons ’n heerlike toekoms. Hieraan 
herinner ons mekaar spesifiek weens die onsekerheid, siekte, lyding 
en dood rondom ons.

Die trooswoorde van die Heidelbergse Kategismus vat dit goed 
saam: “Dat ek in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my 
getroue Verlosser, Jesus Christus, behoort. Hy bewaar my op so ’n 
wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my 
kop kan val nie.”

Bybel-Media is ’n reisgenoot in diens van hierdie blye evangelie. 
Ons beplan om dit in die toekoms selfs wyer en doeltreffender te 
doen. Ons inspireer mense om Jesus te volg en te groei as dissipels 
op die Jesus-weg.

Die afgelope jaar het ons regtig hard gewerk. Die vorige jaarverslag 
het berig oor die intense proses waardeur ons sakemodel vir die 
nuwe digitale era herontwikkel is. Ons het die raamwerk gevestig 
waarbinne die werkvloei en produksiemodel vir ’n nuwe digitale era 
geïmplementeer kan word.

Nou gryp ons die wonderlike geleenthede aan wat die 21ste eeu 
ons bied vir getuienis, diens en bou in die koninkryk van God.

Naas ons gedrukte publikasies is ons nou ook in staat om die 
evangelie en geestelike groei na selfone en ander digitale skerms 
op ons kontinent te bring. Ons is veral opgewonde oor die 
moontlikhede om geestelike leiers te bemagtig om ander mense 
dissipels te maak en om dissipelskap en leierskap te inspireer.

Ontvang teen hierdie agtergrond ons waardering. Ondersteuners 
en donateurs is die lewensbloed van ons bediening. Dit verander 
nooit nie. Ons bly afhanklik van u voorbidding en u finansiële 
ondersteuning.

Wanneer u hierdie verslag lees, nooi ons u om God se trou en ons 
bediening van die evangelie saam met ons te vier.

Mag die Here u seën.

DANIE MOUTON
VOORSITTER
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Digitaal: Gehoorgroei en inkomste 
Digitale inkomste altyd sal saamhang met en afhang van die groei in 
ons webgehoor. Ons meet daarom die aantal unieke gebruikers en 
bladlese (hoeveel keer mense op ons stories klik) op www.lig.co.za 
en www.kerkbode.co.za. Ons vergelyk die syfers deurgaans met 
dieselfde twee syfers van die vorige ooreenstemmende tydperk. 

Ons bevorder digitale inkomste deur banier veldtogte te verkoop 
binne dié afdelings van LiG en Kerkbode wat die meeste 
webverkeer ontvang (Getuienisse en Kerkbode se Vakatures). 

Gedrukte formaat

Ons werk ook hard daar aan 
om die koerant se groeiende 
digitale platform tot by 
finansiële volhoubaarheid  
te stuur.

Ons verwag baie van LiG 
se nuwe ritme, formaat 
en inhoudelike aanbod 
– die sogenaamde “book-
azine” wat vier keer per 
jaar verskyn. LiG versprei 
steeds ’n beperkte getal 
tydskrifte per uitgawe direk 
na gemeentes en enkel-
intekenaars, maar dit is 
rakverkope wat die hooffokus 
en primêre afsetpunt is.

± 5 000
 PAPIERKOERANTE 
WORD 16 KEER PER 
JAAR GEDRUK

Inhoudspan
LiG en Kerkbode
LiG: Bemagtig ouers en gelowiges 
deur ’n geestelike tydskrif
Kerkbode: Hou lidmate en 
kerkleiers ingelig deur ’n heeltyd-
aan-kerknuusdiens in digitale en 
gedrukte formaat
Die afgelope jaar het LiG en Kerkbode die 
volgende sewe groot skuiwe gemaak:

• LiG is herposisioneer van ’n maandblad na  
’n kwartaalblad.

• www.lig.co.za is herposisioneer as ’n aanlyn 
gemeenskap gebou rondom videoverrykte 
lesersgetuienisse. 

• LiG-lesersdae is in hegte samewerking 
met ’n eksterne vennoot as kleiner digitale 
geleenthede aangebied.

• Ons het aan medewerkers, advertensie-
werwers en adverteerders die nuwe moontlik-
hede beskryf waarheen ons werk om só nuwe, 
gemene grond te betree en digitale doel witte 
by advertensie-inkomste te inkorporeer. 

• Ons het ’n maklike, digitale manier geskep 
vir Kerkbode-lesers om ons finansieel te 
steun deur die Vriende van Kerkbode-
veldtog te loods: https://kerkbode.christians.
co.za/vriende-van-kerkbode/

• Ons het die joernalistieke beginsel van “digitaal 
eerste” op die proef gestel, waarmee ons ’n 
mate van sukses (gemeet aan gehoor groei) 
by Kerkbode gesien het. As deel van die 
uitgewers omgewing het ons drie manuskripte 
as “longform”-webreekse, eerder as papier-
boeke, gepubliseer om só die mark te toets 
voordat daar na papier gestaltes gekyk word. 

• Ons het sekerhede oor wie “ons lesers 
is” tydelik opgehef en weer nuuskierig en 
leerbaar geword oor wie ons lesers kan wees. 

Bybel-Media: 1

Groei
A

 Inhoudspan: LiG en Kerkbode 
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Verdiep Bybelkennis en help gemeentes groei 
deur Bybelstudiemateriaal en hulpmiddels vir 
gespreksgroepe en individue
Bybel-Media (BM) se publikasie-afdeling ontwikkel reekse en 
hulpmiddels vir gemeentes, Bybelstudiegroepe, gespreksgroepe, 
lidmate, jongmense en kinders. Ons werk nou saam met die 
sinodale taakspanne en publiseer ook teologiese boeke.

Publikasies2
Lei die jeug na Jesus en onder-
steun hulle op hulle geestelike pad 
met ’n reeks kategese produkte vir 
alle ouderdomme
In hierdie finansiële jaar is daar gefokus op die 
ontwikkeling van Jeugfokus se eerste volledig 
digitale kategesemateriaal vir 2021. 

formaat  
en herdrukke
Vergroot die impak van produkte 
met herdrukke en druk-op-
aanvraag-proses
BM verseker dat geestelike hulpbronne nog 
jare lank beskikbaar sal wees deur dit in 
’n digitale formaat om te skakel en boeke 
deur druk op aanvraag (print on demand) 
beskikbaar te stel.

Herdrukke die afgelope boekjaar

Digitale 5

 NUWE JEUGPRODUKTE  
 IS VANJAAR ONTWIKKEL 

Die span is ook baie opgewonde 
oor ons Ligland-boeke met 
karakters soos Ben, Lisa, Kolle 
en Sofia wat kinders van alle 
ouderdomme help om die 
moeilike situasies van die 
lewe beter te verstaan 
en te verwerk.

Begelei gelowiges op hulle geloofspad deur 
betroubare hulpbronne te ontwikkel
BM se “digitaal eerste”-fokus hou wesenlike implikasies in vir 
die soort produkte wat tans gedruk word en wat in die toekoms 
ontwikkel sal word, asook vir die formaat waarin inhoud beskikbaar 
gestel gaan word. Baie produkte sal slegs aanlyn beskikbaar wees 
op ’n subskripsie-grondslag, ander produkte sal in gedrukte formaat 
beskikbaar wees, en nog ander aanlyn en in gedrukte formaat.

Bybelkor3

 NUWE GEDRUKTE BOEKE HET DIE AFGELOPE  
 FINANSIËLE JAAR BY BYBELKOR VERSKYN 26

7

45 x  VIR BYBELKOR 

19 x  VIR JEUGFOKUS 

Leer
B

4 Jeugfokus
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en nuusbriewe
Inspireer en vertroos mense deur 
dagstukkies en nuusbriewe

Webnetwerk-aktiwiteite  
die afgelope jaar

Elektroniese produkte en video’s
Versprei die evangelie deur mense se harte met 
video’s en klankopnames aan te raak
BM, Kerkbode en LiG gebruik al meer video’s om impakstories 
en nuus te vertel. Robert Cable is voltyds aangestel vir die 
ontwikkeling van hierdie video’s. 

Dagstukkies 8

E-media 6

Ondersteun die daaglikse bediening van 
gemeente leiers, leraars, musiekleiers en 
kategete deur weeklikse Bybelse, liturgiese en 
musiekhulpbronne
BM 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 BM se verskillende afdelings 
en die kerk in hulle funksionering. Ons verskaf weeklikse preek-
inhoud aan predikante en dagstukkies aan lidmate. Ons verkoop 
produkte aanlyn en stuur nuusbriewe namens sinodes uit.

Webwerwe7

116 209 keer
 GEKYK 

115 videos
 BYGEVOEG 

BM se YouTube-kanaal die afgelope jaar

5 500 ure 
 SE KYKTYD 

1 490 
 PRODUKTE 
in BM se 
e-winkel

 HTTPS://ESHOP.BYBELMEDIA.ORG.ZA/ 
 ’N HELE PAAR HONDERD IS ANDER  
 UITGEWERS SE PRODUKTE 
 NUWE PRODUKTE WORD DEURLOPEND  
 BYGEVOEG 

2 625 729
 E-POSSE EN  
 NUUSBRIEWE 
is in totaal die afgelope 
finansiële jaar uitgestuur.

422 729
 ELEKTRONIESE  
 NUUSBRIEWE 
is in totaal na gemeentes en 
ander databasisse uitgestuur.

1 724
 EKSEMPLARE VAN DIE LUUKSE EN  
 STANDAARDUITGAWE VAN DIE 2020-BYBEL
is sedert Oktober 2020 verkoop.

6 221  INTEKENAARS 
ontvang elke dag per e-pos  
die inspirerende dagstukkie

 BOODSKAP  
 VIR VANDAG 

2 203 000
 OORDENKINGS  
is altesaam vanjaar  
uitgestuur.

422 729

is uitgestuur 
met inligting oor
• Nuwe Bybelkor-

produkte
• Jeugfokus-produkte
• WinskoopWoensdag-

aanbiedings
• Spesiale aanbiedings
• Black Friday

 NUUS-  
 BRIEWE  

Die bemarkings-
afdeling het verskeie 
bemarkings kanale 
benut om gebruikers 
van BM (en ander 
uitgewers) se 
produkte bewus te 
maak. 

BM is een van die hoofverskaffers 
van die nuwe 2020-vertaling van 
die Bybel.

 Die span by Kliëntediens en Operasionele Bestuur 
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Help mense om God op nuwe maniere te loof 
en prys deur die voortgaande ontwikkeling van 
maklik toeganglike musiekhulpbronne
BM, saam met die twee sinodale taakspanne VONKK en FLAM, 
versamel, ontwikkel en voorsien hoëkwaliteit-kerkmusiek aan orreliste, 
gemeentes se musiekleiers, aanbiddingsleiers, orkeste en kore. Dit 
vergemaklik die gebruik van musiek in gemeentes se bediening.

BM Kerkmusiek10

VONKK aan die einde van die afgelope finansiële jaar

465  LIEDERE  op die webtuiste 

571  LISENSIEHOUERS www.vonkk.co.za

Die webtuiste www.fluister.co.za verkoop slegs Suid-Afrikaanse mp3’s.

FLAM Musiekuitgewers aan die einde van die afgelope 
finansiële jaar

649  LIEDERE  in hul katalogus

822  LISENSIEHOUERS www.flam.co.za

Platform ontwikkeling11
Gee aan mense deur ’n aanlyn platform toegang 
tot meer produkte en hulpbronne om hulle op 
hulle geloofsreis te ondersteun
In November 2020 het BM missio.org.za bekendgestel as antwoord 
op die groeiende behoefte aan gehalte- aanlyn bedienings materiaal. 
Die eerste aanlyn lidmaatskapplan gee toegang tot ’n digitale 
weergawe van Woord en Fees, ’n gevestigde BM-publikasie wat 
bestaan uit preekriglyne en liturgiese voorstelle vir predikante.

Jeugfokus is die platform se tweede lidmaatskapplan. Hierdie 
aanlyn kategesereeks vorm die geloof van kinders en jongmense. 
Daar is riglyne vir die aanbieders en die aktiwiteitsblaaie vir die 
groeplede kan vanaf die platform uitgedruk word.

 GEMEENTELEIERS  
 GEBRUIK REEDS MISSIO.ORG.ZA 430

Die inhoudsaanbod sal aktief uitgebrei word om ’n breër mark  
te kan bedien.

Liedboek van die kerk

1 286  GEMEENTES  het lisensies hiervoor

BM Verantwoordelik vir die
 KOPIEREG, DRUK EN VERSPREIDING 

CCLI* Verantwoordelik vir die
 LISENSIËRING VAN DIE ELEKTRONIESE  
 PROJEKSIE VAN DIE LIEDERE 

*Christian Copyright Licensing International

(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. 

Toepassings 9

Elkeen is vir Apple- 
én Android-toestelle 
beskikbaar.

9 
word tans deur 
BM onderhou.

 VERSKILLENDE  
 TOEPASSINGS 



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 Power-
Point-aanbieding gratis vir predikante se gebruik op die internet geplaas. 
Dit volg die Leesroostertekste en die model van die Luisterseisoen. 

Die publikasies Woord en Fees en Leesrooster vir lidmate vorm deel van 
die kerkjaarprodukte. Woord en Fees 2020-2021 is aanlyn beskikbaar 
by missio.org.za en Leesrooster vir lidmate 2020-2021 is in gedrukte 
formaat beskikbaar gestel.

12 Kerkjaar produkte

Bemagtig kerkkantoor personeel13

2020-uitgawe
Die Jaarboek bly  
’n nuttige bron vir  
die kerk

1 167
 HARDE  
 KOPIEË 
verkoop

110 
 ELEKTRONIESE  
 KOPIEË (CD’s) 
verkoop

Bemagtig kerkkantoorpersoneel met nuut bygewerkte inligting in ’n alles-
in-een- en maklik-om-te-gebruik-boek, die Jaarboek van die NG Kerke

Markus 1:9-22
Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret 
in Galilea af gekom, en Hy is deur Johannes 
in die Jordaan gedoop. Net toe Hy uit die 
water kom, het Hy die hemel sien oopskeur 
en die Gees soos ‘n duif na Hom toe sien 
neerdaal. Daar was ook ‘n stem uit die 
hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou 
verheug Ek My.”

Net daarna het die Gees Hom weggevat 
die woestyn in, waar Hy veertig dae lank 
gebly het en deur die Satan versoek is. 
Jesus was daar saam met die wilde diere, en 
die engele het Hom versorg.

Nadat Johannes in die tronk opgesluit 
is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die 
evangelie van God verkondig. Hy het gesê: 
“Die tyd het aangebreek, en die koninkryk 
van God het naby gekom. Bekeer julle en 
glo die evangelie.”

Eendag toe Jesus langs die See van 
Galilea loop, het Hy vir Simon en Simon se 
broer Andreas gesien waar hulle besig was 
om werpnette in die see uit te gooi. Hulle 
was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle 
gesê: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek 
sal julle vissers van mense maak.”

Onmiddellik het hulle die nette gelos en 
Hom gevolg.

Toe Hy ‘n entjie verder gaan, het Hy vir 
Jakobus seun van Sebedeus, en sy broer 
Johannes gesien waar hulle in die skuit 
besig was om hulle nette reg te maak, 
en dadelik het Hy hulle geroep. Hulle het 
hulle pa, Sebedeus, net so saam met die 
loonarbeiders in die skuit gelaat en saam 
met Jesus gegaan.

Hulle het in Kapernaum gekom. Toe 
die sabbatdag aanbreek, het Jesus reguit 
na die sinagoge toe gegaan en die mense 
daar begin leer. Hulle was verstom oor sy 
leer, want Hy het hulle geleer soos een wat 
gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie.

 BM se  
 ankerteks  
 vir 2020-  
 2021 

7
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Verkondig die Goeie Nuus  
deur vertalings
NBI is tans besig met die vertaling van 
die CLDP- en LMDP-kursusse in Tsonga, 
Portugees en Amharies, ’n Etiopiese taal.

Vertalings14

Maak ’n groot impak deur 
voetspoor na 34 Afrikalande  
uit te brei
NBI het ’n voetspoor in 34 Afrikalande 
en is baie dank verskuldig aan vennote 
wat dit moontlik maak, soos die Namibia 
Evangelical Theological Seminary (NETS), 
Esperança Para Novo Rebento (Espanor), 
Milange-Mozambique; Volta-Biblia in 
Suider-Mosambiek, Christian Audio-Visual 
Action (CAVA) in Zimbabwe, en Hope for 
Africa Mission (HfAM).

voetspoor
Afrika-15

Totale getal studente in ander 
Afrikalande vir die jaar 2020

231
 HET GEGRADUEER 

1 868
 STUDENTE 

Deur die ondersteuning van BM se donateurs kon NBI daarin slaag om 
meer as 3 000 studente in Suid-Afrika en ander Afrikalande te dien. Dit 
getuig van die feit dat NBI as ’n betroubare vennoot beskou word.

Nehemia Bybelinstituut16
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 
NBI streef daarna om uitstekende akademiese ondersteuning aan kerk-
leiers en studente te bied en aan die QCTO se regulasies te voldoen. 

NBI is geakkrediteer as ’n opvoedkundige opleidingsverskaffer. Die NBI-
kursusse CLDP en LMDP is by die Gehalteraad vir Ambagte en Beroepe 
(QCTO) as ’n NQF Vlak 5-kursus geakkrediteer, en die Sokhanya-kursus 
as ’n NQF Vlak 2-kursus. LMDP (NQF 5) en SBMP (NQF 2) is ook 
goedgekeur as voortgesette professionele opleidingsprogramme van 
die Assosiasie vir Christelike Godsdienspraktisyns (ACRP).

NBI ontwikkel voortdurend as ’n pastorale leierskap- en bedienings-
instituut met ’n fokus op Afrika deur vennootskappe met sending-
organisasies, gemeentes en opleidingsinstansies aan te gaan en die  
vertaling van niegeakkrediteerde en geakkrediteerde programme

Lei
C

 Die NBI-span 
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Statistiek van  17
NBI-kursusse
Verander die lewens van 1 218 kerkleiers in Suider-
Afrika deur vier geakkrediteerde kursusse

NBI administreer tans vier kursusse in Suid-Afrika

BM is al vir meer as 35 jaar betrokke by die 
verkondiging van die evangelie in Indië. Dit 
word gedoen in vennootskap met Echo of His 
Call Ministries onder leiding van pastoor Sam 
Selva Raj. Hulle hoofkantoor is in Chennai.

Dié bediening fokus op Christelike literatuur 
en opleiding, maar daar word ook baie gedoen  
vir maatskaplike hulp en ontwikkeling. Die 
afgelope paar jaar is daar ook ’n teologiese 
korrespondensie kursus gevestig. Vir dié doel 
word dele van die NBI-kursus gebruik. Dit is  
beskikbaar in Engels, maar is ook in Tamil vertaal. 

Call Ministries  
in Indië

Echo of His 18

 SUID-AFRIKAANSE  
 STUDENTE 

 HET VIR DIE KERKLEIERSKAP-  
 EN BEDIENINGSONTWIKKELING-  
 KURSUSSE INGESKRYF 

 DOEN DIE KURSUSSE  
 OP HULLE EIE 

1 218
936
20%

 NBI-span saam met NBI-studente in Lesotho 

 NBI-studente uit die Ethiopiese kerk 

Die getal studente wat NBI bereik, word moontlik gemaak deur 
vennootskappe met 146 leersentrums in die land. Planne is in plek 
geplaas om hierdie fasiliteerders se vaardighede te verskerp sodat 
hulle die studente doeltreffend kan oplei.

 TOETSE IS  
 DIE AFGELOPE  
 JAAR GEMERK 

4 026
 SERTIFIKATE IS  
 DIE AFGELOPE  

 JAAR UITGEREIK 

280

NBI bied die vier kursusse aan in vyf tale

20% 
AFRIKAANS

65% 
ENGELS

11% 
ZOELOE

3% 
XHOSA

1% 
TSONGA

 STUDENTE VOLTOOI  
 JAARLIKS DIE TEOLOGIESE  

 KORRESPONDENSIEKURSUS –  
 DIE MEERDERHEID IN TAMIL 

5 000+
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Verander die lewe van gevangenes in Suid-Afrika 
se tronke deur spesiaal ontwikkelde materiaal

Gevangenisbediening19

NBI maak gebruik van pastorale beraders en adviseurs om 
gevangenes in hulle moedertaal deur korrespondensie-berading te 
ondersteun. NBI streef ook daarna om eks-gevangenes te ondersteun 
as deel van ’n gemeenskapsrehabilitasieprogram. 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 gevangenis personeel en plaaslike leiers aangebied kan word. 

Bou strategiese vennootskappe 
om NBI se voetspoor te vergroot
Belangrike vennote van NBI sluit in: vrywillige 
fasiliteerders, teoloë, Bybel-Media, opleidings-
vennote soos universiteite en kolleges, 
missionale organisasies, kerke en pastore, 
leraars, Atlete vir Christus, en Association of 
Christian Religious Practitioners (ACRP),  
’n professionele instansie.

Atlete vir Christus hou elke jaar ’n fonds-
insameling vir NBI. Hierdie geld word dan 
gebruik vir vertalings en om nuwe boeke te 
publiseer. Besoek gerus die webwerf  
www.atletevirchristus.co.za.

Verhoog reikwydte en doel-
treffend heid deur netwerke, 
vennootskappe en registrasies
NBI het ’n vennootskap met Enterprise aan 
die Universiteit van Pretoria aangegaan en 
voorsien die sertifikate van die studente. 
NBI het geaffilieer met EKKLESIA aan die 
Stellenbosch Universiteit, wat die NBI-kursus 
as ’n oorbruggings kursus gebruik om studente 
vir ’n BTh-graad voor te berei. NBI is ook lid 
van die Assosiasie van Christelike Godsdiens-
praktisyns en trek ongelooflik baie voordeel uit 
hierdie vennootskap. NBI se kursus is by hulle 
geregistreer om in voortgesette professionele 
ontwikkeling gebruik te word.

Vennootskappe

Netwerke

21

22

Kerskaartjieprojek20
Seën die families van gevangenes in die Kerstyd 
met ’n jaarlikse Kerskaartjieprojek

NBI se vennote in die Wellington-
gemeenskap ondersteun hierdie veldtog 
deur Kerskaartjies te maak en dit saam met 
seëls te skenk aan gevangenes sodat hulle 
in die Kerstyd met hulle families kan kontak 
maak. Hierdie inisiatief laat glimlag mense 
wat dit die nodigste het.

 NBI reik uit na gevangenisse in Suid-Afrika deur geestelike boeke te skenk 

van hierdie tronke 
 ONTVANG BOEKE  
 VAN NBI  

van die ongeveer 170 000 gevangenes  
in Suid-Afrika word deur NBI bereik deur 

 ±10 000 BOEKE 
wat jaarliks aan gevangenisse gestuur word. 

 TRONKBEDIENING-  
 KURSUSSE 
word tans deur NBI in  
8 verskillende tale (Engels, 
Afrikaans, Xhosa, Zoeloe, Suid-
Sotho, Noord-Sotho, Portugees 
en Tswana) aangebied. 

235/96%

16%

22

243
 TRONKE IN  
 SUID-AFRIKA 

NBI is geregistreer 
as ’n diensverskaffer 
op die databasis 
van die Allandale-
gevangenis in die 
Paarl. 

 NUWE SERTIFIKATE 
is ontwerp vir gevangenes wat die 
gevangenis bedieningkursusse voltooi. 
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Deel met donateurs watter impak hulle bydraes 
die afgelope jaar in God se koninkryk gemaak het
Ten einde God se koninkrykswerk te doen en ’n impak te maak is 
BM afhanklik van die finansiële bydraes van goedgesinde individue 
en instansies, asook van welwillende gemeentes. Hulle ruim 
bydraes maak die mediabedienings van BM moontlik.

Soos in die verlede, is die werk van BM hierdie jaar weer gedra 
deur ’n toegewyde donateurskorps – Christene wat besonder 
offervaardig is en ons help om ons roeping uit te leef. Sonder 
sulke lojale donateurs sal BM, as ’n niewinsgewende 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 BM Fondswerwing telkens verras deur die 
finansiële welwillendheid van donateurs. Dit het BM verwonderd 
laat staan en dankbaar gemaak oor die wonderlike voorreg om met 
honderde lojale donateurs saam te werk.

Fondswerwing23

en Finansies
Hou BM 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.

Administrasie  24

 Onder-steun

D

 Die span by Administrasie en Finansies 

 Fondswerwing het die afgelope jaar die suksesvolle  
 BybelBoekBokse-projek geloods en honderde mense se  
 lewens positief aangeraak met die evangelie van Jesus. 
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Verbind tot uitmuntende diens aan die kerk  
en die koninkryk van God
Die digitale transformasie van BM 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 media produkte om gelowiges, gemeente-
leiers en gemeentes in die bediening van die evangelie te ondersteun.

Die bestuurspan het BM se nuwe visie tot 19 strategiese doelwitte 
verwerk. Die span is besig om hierdie doelwitte met dringendheid na 
te streef om nog meer mense op digitale platforms met die lewens-
veranderende krag van die evangelie van Jesus Christus te bereik.

Die bestuurspan 
Nico Simpson (Hoof Uitvoerende Beampte)
Le Roux Schoeman (Hoof: Inhoud en Redakteur: Kerkbode)
Mawonga Phaphile Celesi (Hoof: Missionêre Bedieninge)
Hannelie Matthee (Hoof: Finansies en Donateurskakel)
Adele Lombaard (Hoof: Kliëntediens en Operasionele Bestuur)
Lenois Stander (Hoof: Tegnologie)
Hester Fourie (Hoof: Publikasies)

Bybel-Media: jou 
inspirerende reisgenoot  
op die Jesus-weg

Bestuurspan25

A  Bybel-Media NPC, Privaatsak X5, Wellington 7654
T  021 864 8200
F  021 864 8282   
E  info@bmedia.co.za
B  Bestellings: 0860 26 33 42

NPC-Reg-nr 1980/002524/08
NPO-Reg-nr 040-153-NPO
BTW-Reg-nr 4930 107 257

www.bybelmedia. org.za

 Die BM-bestuurspan 


