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Die Bybel-Mediagroep van maatskappye is ’n geloofs-
onderneming van die NG Kerk. Ons kernbesigheid  
is die skep van Christelike inhoud in ’n verskeidenheid 

mediaformate. Ons fokus nie net op die behoeftes van  
die NG Kerk nie, maar bedien die hele geloofsgemeenskap  
so wyd as moontlik. Die trefwydte van die Bybel-Media- 
groep strek ver oor die grense van Suid-Afrika, en bereik  
die res van Afrika, Indië en ook Afrikaanse Christene in lande 
soos Brittanje, Nieu-Seeland en Australië. 

Die ledevergadering van Bybel-Media is die Moderamen  
van die Algemene Sinode. Hulle stel die direksie van  
Bybel-Media aan. Die direksie is verantwoordelik vir die 
korporatiewe toesig en beheer oor die maatskappye in die 
Bybel-Mediagroep, tw Bybel-Media, Tydskriftemaatskappy 
van die NG Kerk, Nehemia Bybelinstituut, Flam-Musiek-
uitgewers en Bybel-Media Handel.

Die digitale era waarin ons leef skep besondere geleenthede 
en uitdagings. Dit is ’n strategiese fokus om Bybel-Media op 
die voorpunt van die digitale era te hou. Dit verg spanwerk, 
voortdurende verandering en bereidheid om te waag. Die 
wete dat God altyd teenwoordig is, altyd op pad is met ons 
en ons roep na ’n nuwe wêreld, is die bron van motivering vir 
Bybel-Media se werk.

Die direksie bedank elke vennoot en donateur wat met 
hulle vennootskap en verbintenis met Bybel-Media hierdie 
belangrike koninkrykswerk moontlik maak en ondersteun.

DANIE MOUTON
Voorsitter van Bybel-Media direksie

DIREKSIE VAN BYBEL-MEDIA

Agter: dr Gustav Claassen (adviserend), me Elize Bezuidenhout, ds Immanuel 
van Tonder Middel: mnr Johan Vosloo, dr Zander van der Westhuizen,  
me Hanna Kotze Voor: ds Francois Cillié, ds Danie Mouton (voorsitter)  

en mnr Albie Basson

Ds Leon Venter

Verandering is ’n konstante gegewe in ons lewe. Ook by 
Bybel-Media. Einde 2016 neem ons afskeid van dr Pieter 
Fourie as hoof- uitvoerende beampte en ’n nuwe hoof 

neem oor vanaf Januarie 2017. 

Die Britse staatshoof Joseph Chamberlain, die vader van die 
latere Eerste Minister, Neville Chamberlain, het in 1898 die 
volgende in ’n toespraak in die Britse parlement gesê: “I think 
that you will all agree that we are living in most interesting 
times. I never remember myself a time in which our history 
was so full, in which day by day brought us new objects of 
interest, and, let me say also, new objects for anxiety.”

Dit is verseker waar van die tyd waarin ons in Suid-Afrika 
leef. Ons beleef in hierdie onsekere tye ’n diep soeke by baie 
mense na die teenwoordigheid en leiding van God en sy wil 
vir hulle lewe. 

Bybel-Media se bestaansdoel as mediavennoot van die 
kerk is juis dit: om gelowiges en gemeentes in Suid-Afrika te 
ondersteun met mediaprodukte wat bydra tot hulle ervaring 
en bewussyn van God se teenwoordigheid in hulle lewe, en 
hulle roeping om Jesus te volg as sy dissipels. 

Hierdie jaarverslag gee ’n oorsig oor die werksaamhede van 
Bybel-Media in 2016. Hierdie werksaamhede kon plaasvind 
omdat Bybel-Media as geloofsonderneming gedra is deur 
die ondersteuning van donateurs, omdat individue, gemeen-
tes en predikante LiG, Kerkbode en boeke gekoop het, asook 
Bybel-Media se Bybelstudie en kategeseboeke. Daardeur 
is ’n geestelike voetspoor gelaat in die verstand en hart van 
tienduisende mense in Suidelike Afrika, maar ook in ander 
dele van die wêreld. 

LEON VENTER
Hoof- uitvoerende  
beampte

VOORWOORD
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Vanjaar is LiG reeds 80 jaar in druk! So lank al bedien 
LiG (vroeër Voorligter) die NG Kerk en deesdae die 
hele Afrikaanse geloofsgemeenskap. As Christelike en 

missionale tydskrif, is LiG steeds besig om gelowiges toe  
te rus om hulle geloof met vreugde en verantwoordelikheid  
uit te leef. Benewens die feit dat dit ’n gesinstydskrif is – “vir  
jou en jou mense”, verryk en inspireer LiG deur gewone  
mense se verhale te vertel, goeie joernalistiek te bedryf en  
’n tydskrif van hoë gehalte te publiseer. 

LiG versterk kerkleiers se hande deur elke maand ’n stel  
vrae vir omgee- of selgroepe te skep wat betrekking het  
op spesifieke artikels in LiG. Gemeentelede word só  
aangemoedig om na te dink en te gesels oor aktuele  
geloofsake.

Om in pas te wees met die Christelike lewe se ritme, fokus  
LiG in elke uitgawe op die kerklike jaarkalender.

Van links: Conette le Roux, Sonja-Marié Brand,  

Amanda van der Westhuizen, Viona Ross, Jeanne Human, 

 Hanno Coetzee, Mario Small en Francine van Niekerk.

Neels Jackson Ds Lenois Stander Mario Small 

TYDSKRIFTEMAATSKAPPY 
VAN DIE NG KERK

Alhoewel LiG se sirkulasiesyfer die afgelope vier jaar – 
soos ander tydskrifte s’n – gekrimp het, blyk dit asof die 
rakverkope die afgelope jaar gestabiliseer het. 

LiG is ’n publikasie wat fokus op die lewe van gelowiges en 
lewer ’n bydrae om kennis, geloof en toewyding in gesinne 
te bevorder. Behalwe dat dit baie mense buite die kerk 
bereik, is dit ook  ’n belangrike bedieningshulpmiddel vir 
gemeentes wat lidmate en gesinne se geloof- en gesinslewe 
deurlopend wil ondersteun.   

KERKBODE

Kerkbode is die oudste Afrikaanse koerant (1849) in Suid-
Afrika en verskyn twee maal per maand. As kerkkoerant 
lewer dit ’n reusebydrae om inligting te dra, missionale 

verhale van gemeentes en gelowiges publisiteit te gee, asook 
om teologiese gesprek en dialoog in die kerk te bevorder. 
Kerkbode lig in, inspireer en maak gesprek los. Dit word ook 
dikwels in die sekulêre media aangehaal. Dit is ’n belangrike 
publikasie vir predikante, gemeentes en gelowiges. Die klem 
van Kerkbode is om missionale verhale te vertel en so die 
breë kerk te inspireer om voort te gaan met die belangrike 
koninkrykswerk wat hulle doen. Kerkbode wil die kerk se 
verbeelding aanwakker en help om vas te hou aan die  
roeping van God om sy koninkryk van genesing en reg-
verdigheid in alle gemeenskappe in Suid-Afrika te bevorder. 

Kerkbode se gemeentebestellings het vanaf 13 004 in  
Maart 2016 tot 11 119 in Maart 2017 afgeneem, in lyn met 
die afname in verkope van gedrukte koerante. Die nuwe 
e-Kerkbode wat die gedrukte koerant aanvul, is egter baie 
suksesvol. Byna 7 000 e-posadresse ontvang die e-Kerkbode 
nuusbrief tweeweekliks. Die e-Kerkbode toepassing is 
altesaam 1 899 keer reeds op slimfone afgelaai en geïnstalleer. 
Die e-Kerkbode ontvang meer as 18 000 unieke besoekers per 
maand en meer as 800 000 bladsye is die afgelope jaar  
deur besoekers oopgemaak. 

e-Kerkbode stel heeltemal nuwe uitdagings 
aan Bybel-Media en daar is voortdurend 
gesprekke oor hoe om nog meer lesers 
te bereik deur die digitale platform van 
Kerkbode, maar ook hoe om dit te befonds.

LiG – ’n Christelike tydskrif wat verryk  
en inspireer

Die wyer tydskrifmark
Die tydskrif Lééf – met hart en siel, 
het in Januarie 2017 sy deure gesluit. 
Dit laat ons opnuut besef watter 
groot rol LiG het om te speel in die 
Christelike gemeenskap en die stem 
wat ons in die medialandskap moet 
wees. 
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Jaarboek van die NG Kerk
Die Jaarboek bly ’n nuttige bron  

vir die kerk. Van die 2017-uitgawe  
is 1 758 harde kopieë verkoop en  

153 op CD. 

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.

Kruisgewys
Kruisgewys het vanjaar weer 

verskyn. Meer as 3 000 kerk- en 
gemeenteleiers van ’n verskeidenheid 

denominasies ontvang dié blad 
gratis. In samewerking met die 
Gemeentedienstenetwerk, stel  

Kruisgewys op ’n bevatlike wyse leiers 
aan nuwe teologiese denke bekend, 
veral binne die veld van gemeente-  

en kerkpraktyk.

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.

Bybelkor, Jeugfokus, Mema, e-media en Bybel-
Media-musiek maak deel uit van Publikasies en 
e-media. Hierdie afdeling van Bybel-Media ontwikkel 

gebruikersgerigte gedrukte produkte vir gelowiges en 
geloofsgemeenskappe.

By Bybelkor het die afgelope boekjaar 38 nuwe titels 
(Bybelkor) en 66 herdrukke verskyn.

Nuwe publikasies sluit in:
• 5 Bybelstudies
• 3 teologiese en liturgiese boeke
• 3 boeke wat gemeentemateriaal bevat
• 10 aktuele boeke
• 5 jeugboeke
• 4 Seisoen van die kerkjaar
• 2 Seisoen van Menswaardigheid
• 2 Gemeentebediening
• 4 Dagstukkie-boeke

Jeugfokus (kategeseprodukte)
Strategiese doelwit: Gebruikersgerigte gedrukte produkte  
vir kategese en geloofsvorming.

In samewerking met die Sinodale Taakspan vir Kategese  
word kategeseprodukte deurlopend ontwikkel. Die ses-
jaarsiklus (vir laerskool) en die vierjaarsiklus (vir hoërskool)  
is albei klaar ontwikkel. Bybel-Media finansier en dra die 
verantwoordelikheid vir die ontwikkeling van kategesemateriaal  
in die NG Kerk en VG Kerk. Elf nuwe produkte het vanjaar die  
lig gesien.

Herdrukke is ’n deurlopende proses waarby boeke wat  
uit druk is, maar steeds in aanvraag is na digitale formaat 
oorgeskakel word. In die afgelope boekjaar was daar  
15 herdrukke. Daar is ook een produk in samewerking met  
CLF en #imagine onwikkel.

Bybelkor, Jeugfokus, Mema, e-media  
en Bybel-Media-musiek

PUBLIKASIES EN e-MEDIA
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MEMA (elektroniese produkte  
en videogrepe)
Strategiese doelwit: Gebruikersgerigte produkte vir 
gelowiges en geloofsgemeenskappe sowel as bemarkings-
materiaal. 

• Videogrepe: Mema het die afgelope jaar 25 nuwe 
video-grepe, 16 kortfilms en vier kategesehulpmiddels 
vervaardig. Die pos van videograaf is tans 'n deeltydse 
pos. Hierdie bedieningsprodukte is meestal gekoppel aan 
gedrukte produkte en kategesehulpmiddels.

• Daar is ook 28 radioprogramme en 10 radioflitse  
spesifiek vir LiG se bemarking ontwikkel.

e-Media (webtuistes, tablet- en 
slimfoon-apps)
Strategiese doelwitte: Geïntegreerde webnetwerk,  
ontwikkeling van apps en die uitbreiding van die e-winkel.

• Bybel-Media het 'n meerdoelige webtuiste (“multi-
site”) vir web-kommunikasie oor sy eie dienste asook 
as ’n diens aan die groter kerk. Die webnetwerk sluit 
’n geïntegreerde soekfunksie, geoutomatiseerde 
nuusbriewe, vereenvoudigde bywerking en ’n een-
vormige voorkoms in. Die webtuiste het reeds 64 sub-
domeine.

• Bybel-Media lewer ook ’n geïntegreerde kommunikasie-
platform vir die NG Kerk. Daar word daagliks 8 600 
Boodskap vir Vandag e-posse uitgestuur.

• Ontwikkeling van apps is ’n groeiende fokuspunt. Ons 
het tans agt verskillende apps ontwikkel, waarvan elkeen 
vir beide die Apple- en Android-platform beskikbaar is. 
Hierdie apps word in stand gehou en aanvullings word 
oorweeg.

• Op die oomblik is daar 1 013 produkte in Bybel-Media 
se e-winkel. Die winkel word in stand gehou en nuwe 
produkte word deurlopend bygevoeg. 

• Bybel-Media is ook te vind op die volgende sosiale 
media platforms te vind: Facebook, Twitter, Google+ en 
Instagram.

Strategiese doelwit: Verantwoordelike bestuur en 
uitbreiding van Bybel-Media se musikale intellektuele 
eiendom. 

Ds Faani Engelbrecht word deeltyds gekontrakteer om  
Bybel-Media se doelwitte en belange te help bestuur. 
Hy verteenwoordig ook Bybel-Media se belang by die 
jeugbeweging #imagine.

Ds Faani Engelbrecht

Bybel-Media-musiek

VONKK
VONKK het aan die einde van die verslagtydperk ’n totaal 
van 311 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 demon-
strasie-oudiosnit van elke lied. Lisensiehouers kan ’n data-
stokkie koop waarop al die bladmusiek, PowerPoints en 
oudiosnitte is. Daar is 559 lisensiehouers, waarvan 58 vanjaar 
bygekom het. Die BeVONKK-nuusbrief is geïntegreer by die 
meerdoelige webtuiste. Dit vergemaklik kommunikasie met 
intekenaars.

FLAM Musiek-uitgewers
FLAM bestuur ’n katalogus van meer as 535 liedere. Die 
webtuiste, www.flam.co.za, het die laaste jaar meer as  
16 000 besoekers gehad en www.fluister.co.za verkoop 
slegs Suid-Afrikaanse mp3’s. Daar is 2 409 lisensiehouers, 
waarvan 79 vanjaar bygekom het.
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Van links: Liana Lourens, dr Andries Cilliers, ds Koos Kriel en dr Coenie Burger.

Bybel-Media-Cordis Trust-prys
In samewerking met die Cordis Trust van dr Fanie Marais 
kon Bybel-Media vir die vierde maal die Bybel-Media-
Cordis Trust-pryse vir kinder- en familielektuur toeken. 
Bybelkor was vanjaar die wenner van beide kategorieë. 

      

Andrew Murray-Desmond Tutu-prysfonds

2017 Andrew Murray-pryswenners
Van links: Dr Andries Cilliers, dr Coenie Burger, Yolandé Korkie  

en Lauren Jacobs.

Die Andrew Murrayprys vir Afrikaanse teologiese boeke  
is vanjaar gewen deur drr Coenie Burger en Andries Cilliers 
vir hulle publikasie Ontvang wat vir jou gegee is (uitgegee 
deur Bybelkor). 
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Elise Bosch en ds Koos Kriel het 
beide spesiale pryse ontvang 
vir hulle bydraes met ’n spesiale 
Bybel-Media verbintenis.

Elise Bosch

Bybel-Media het weer saam met Christelike Lektuurfonds as 
administratiewe huis vir hierdie prestige-pryse opgetree. Dit 
behels rekenkundige, sekretariële en administratiewe dienste 
wat nodig is om die prysfonds suksesvol te laat voortgaan. 
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Die Bybel-Media-Cordis Trust-prys vir oorspronklike 
Afrikaanse Christelike familielektuur is vanjaar toegeken 
aan dr Coenie Burger en dr Andries Cilliers vir hulle 
publikasie Ontvang wat vir jou gegee is.
 
Die Bybel-Media-Cordis Trust-prys vir oorspronklike 
Afrikaanse Christelike gesinslektuur is vanjaar toegeken 
aan Liana Lourens vir die publikasie Kleuterpret.
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Statistieke
Die volgende statistieke gee 'n kort oorsig van die NBI  
se werk vanaf Maart 2016 tot Februarie 2017:

• 605 nuwe leerders is 
geregistreer vir die kursus  
(509 in die vorige jaar);

• Daar was 843 aktiewe 
leerders (818 in die  
vorige jaar);

• 257 leerders het  
UP-sertifikate ontvang  
(256 in die vorige jaar);

• 4 668 toetse is nagesien  
(4 779 in die vorige jaar);

• Ons het 6 714 nuwe boeke 
gedruk gedurende die jaar  
en het 8 079 boeke 
uitgestuur (in die vorige jaar  
is 8 390 nuwe boeke gedruk 
en 7 996 uitgestuur);

• 19 nuwe leersentrums 
is gevestig; ons het nou 
altesaam 125 aktiewe 
leersentrums:

• Shepherd Sentrum by die 
Universiteit van die Vrystaat 
het 33 studente vir die  
NBI-kursus geregistreer;

Strategiese sake by NBI
• Ons fokus daarop om ons verhouding te versterk met  

die vrywillige fasiliteerders by ons 125 leersentrums wat 
die werk sonder betaling doen. Met die oog op die nuwe 
ontwikkelings aangaande akkreditasie sal dit noodsaaklik 
wees om die struktuur vir hierdie fasiliteerders se werk 
te formaliseer. Daar sal meer spesifieke vereistes vir die 
fasiliteerders wees. Hulle sal goedgekeur, aangestel en 
opgelei moet word vir spesifieke take. 

Nehemia Bybelinstituut (NBI)

Espanor se studente vir die NBI-kursus kom tans uit 49 verskillende kerke 
(denominasies)!

BYBEL-MEDIA BEDIENINGS

Biskop William Motshabi  
van St Francistown. Hy het  

die NBI-kursus gedoen  
terwyl hy in Suid-Afrika 

gewerk het. Hy bewaar nog 
steeds sy verslete werkboek 
soos ’n kleinood en wys trots 

die sertifikaat wat op  
27 Februarie 2002 aan hom 

toegeken is.

Agter: Dalene Jooste, ds Phaphile Celesi, Mercial Adonis, Nkululeko Pelem en  
dr Danie van Zyl. Voor: Jackie Isaacs, Jerry Sesoko en dr Hennie van Deventer.

• In Indië was daar 6 564 studente wat gedeeltes van 
die NBI-kursus gedoen het (4 126 in Tamil en 2 438 in 
Engels). In die vorige jaar het hulle 5 970 studente gehad. 

• NBI se materiaal word wyd gebruik vir teologiese 
opleiding in Botswana, Malawië, Zimbabwe en 
Mosambiek. Op ’n onlangse toer is vennote besoek en 
verhoudinge versterk. 

• Die proses om die NBI-kursus aan te pas sodat dit aan 
die vereistes voldoen van die kurrikula vir die twee nuwe 
kwalifikasies wat by QCTO en SAQA geregistreer word, 
is aan die gang. 

• Die vertaling van die NBI-kursus in ander tale het voort-
gegaan in die afgelope jaar. Daar is goeie vordering 
met die Tsonga-vertaling (Shangaan). Die eerste drie 
modules is voltooi en word uitgetoets by die “Volta a 
Biblia College” in Mosambiek. Pogings om die Portugese 
vertaling te voltooi het nuwe lewe gekry deur 'n besoek aan 
Mosambiek. Sotho- en Tswana-vertalings word beplan, 
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Op die foto ontvang ’n aantal gevangenes van Hawequa-gevangenis  
in Wellington hulle Kerskaarte tydens ’n besoek van verteenwoordigers van BM  

en Wellington-Oos gemeente.

Gevangenisbediening 

Phaphile en Pastoor Gift Chirara, die provinsiale kapelaan vir tronke in die 
Harare metropolitaanse area, vertel hoe ’n klomp van die gevangenes leiers 

geword het van die kerk in die tronk.

Statistieke
• Die personeel het 7 993 kursusversoeke en ander  

navrae hanteer (9 104 in 2016);
• Hulle het 5 489 kursusse gratis onder gevangenes  

en werklose mense versprei (7 418 in die vorige jaar);
• 2 817 sertifikate is uitgereik (3 039 in 2016) – 2 783  

vir kursusse in verskillende tale (2 978 in 2016) en  
34 vir gevorderde kursusse (61 verlede jaar);

• 651 nuwe studente is geregistreer (741 verlede jaar);
• Pastorale raadgewers het die vrae en probleme van  

914 mense hanteer (865 verlede jaar): 347 – Afrikaans  
en Engels; 273 – Setswana, Sesotho en Noord-Sotho;  
294 – isiZulu en isiXhosa; 3 – Portugees);

• Inskrywings vir kursusse in verskillende tale:  
99 (71) – isiZulu ; 170 (212) – isiXhosa;  
45 (35) – Setswana; 59 (66) – Sesotho.

Strategiese sake by Gevangenisbediening

Versterk samewerking met godsdienswerkers,  
gevangenisowerhede en ander vennote 
•  In Januarie 2017 het ons briewe uitgestuur na 115 van ons 

vennote in die gevangenisbediening en om ons nuutste 
publikasies bekend te stel. Hulle het ook elkeen eksemplare 
ontvang van die twee nuwe boeke van Val Hamann wat 
in die afgelope jaar gepubliseer is, naamlik  
My pledge: Committed to change en Your life, your 
choice. Die reaksie was baie goed!

• Die Kerskaartjieprojek in samewerking met die  
NG Gemeente Wellington-Oos het van krag tot krag 

maar ons wag nog op die antwoord van donateurs  
by wie ons aansoek gedoen het vir die nodige fondse. 

• Die integrering van die Sokhanya Bybelprogram by NBI 
het ver gevorder en Jerry Sesoko is met die hulp van 
die Sokhanya Vennootskap voltyds in die NBI-kantoor 
aangestel om dié kursus te bevorder.

• Daar was grootskaalse verandering in die NBI-kantoor  
in 2016. Ds Phaphile Celesi het oorgeneem as prinsipaal,  
Mnr Nkululeko Pelem het die nuwe registrateur 
geword. Daar is ook besluit om ’n sisteem van streeks-
koördineerders in te stel en die begroting het uiteindelik 
voorsiening gemaak vir die aanstelling van vier sulke 
koördineerders in deeltydse hoedanigheid. 

• Finansiële volhoubaarheid: Daar was betekenisvolle 
groei in die bedrag wat as donasies ontvang is  
(R205 363) as gevolg van die Artikel 18A-status wat  
die Suid-Afrikaanse Inkomstediens in die vorige jaar aan 
NBI toegeken het. Ons vertrou dat hierdie donasies sal 
aanhou groei namate meer donateurs bewus raak van  
die geleentheid.

gegaan. Hierdie keer het ons 1 200 kaartjies ontvang 
om uit te deel onder gevangenes in vier korrektiewe 
sentrums in ons omgewing. Die gevangenes kon dit dan 
gebruik om kontak te maak met familie en vriende in die 
Kerfeesseisoen. Die projek is ondersteun deur 'n artikel 
in LiG wat 'n klompie van Sunfield Homes se inwoners 
betrek het by die maak van kaartjies. Die artikel het 
daartoe gelei dat 'n paar ander gemeentes en individue 
ook betrokke geraak en 247 kaartjies bygedra het. 
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ROETEKAART 2017
Beginpunt Loch Broom
26 Jun  Van Zylsrus
27 Jun  Kuruman
28 Jun  Douglas
29 Jun  Prieska
30 Jun  Groblershoop
1 & 2 Jul  Upington
3 Jul  Kakamas
4 Jul  Pofadder
5 Jul  Springbok
6 Jul  Garies
7 Jul  Klawer
8 & 9 Jul  Ceres
10 Jul Robertson
11 Jul Struisbaai
12 Jul  Pearly Beach

Die bedrag wat die Atlete vir Christus vir die gevangenis-
bediening ingesamel het, het in die afgelope jaar aansienlik 
gekrimp (van R35 000 die vorige jaar tot R18 000). Ons 
het goeie kontak met hulle gehad voor hulle toer en hulle 
voorsien van bemarkingsmateriaal, insluitend ’n serp met 
die Bybelkorlogo aan die een kant en hulle naam op die 
ander kant. Hulle het verskeie korrektiewe sentrums tydens 
hulle toer besoek en inligting deurgegee oor die materiaal 
wat ons beskikbaar maak. Dit het gelei tot ’n herlewing van 
ons kontak met sommige van daardie tronke. Hierdie jong  
studente se passie vir die verkondiging van die evangelie  
is aansteeklik. 

Atlete vir Christus• Bybel-Media het die weeklikse program Open Cell  
op Tygerberg 104FM geborg. Dit is 'n radioprogram  
vir gevangenes en mense wat hulle ondersteun.  
As deel van die ooreenkoms het ons die geleentheid 
gekry om een maal per maand tydens die program  
ons gevangenisbedieningkursusse bekend te stel.

Nuwe momentum vir die bediening in Afrikatale
• Vier boeke in die Lewe met Hoop-reeks is nou 

beskikbaar in isiZulu. 
• Ons planne om meer van ons boeke beskikbaar te maak 

in Sesotho en Setswana het nog nie gerealiseer nie. Ons 
het egter spesifiek voorsiening gemaak vir hierdie werk 
in ons nuwe begroting en beplan om te begin met  
'n Sesotho-vertaling van die boek wat die staatmaker  
is vir hierdie bediening in die ander plaaslike tale, 
naamlik As die tronkdeur toeslaan … 

Publisering van nuwe materiaal
• Twee nuwe boeke van Val Hamann is in die afgelope 

jaar gepubliseer. Die titels is die volgende: Your life, your 
choice! en My pledge: Committed to change. 

Die boeke word deur Bybel-Media gedruk. Die meeste 
van die boeke vir die gevangenisbediening word nou 
intern gedruk. 

• Afrikaanse vertalings van twee van Val Hamann se 
boeke is in die afgelope jaar gedoen, naamlik: Sosiaal 
aanvaarbaar en Vry in die gevangenis.

• Ds Roy Glover van Bethesda Bedienings het 'n boek 
oor die lewe van Dawid by die Lewe met Hoop-reeks 
gevoeg. Die titel is: A shepherd boy becomes king. 

Your life, 
your choice!

Rights , responsib il it ies ,
relationships and respect

 

Val Hamann
www.biblemedia.org.za

9 780864 878304

ISBN 978-0-86487-830-4

This book encourages Christian inmates to develop 
social skills that will help them to reintegrate 

into society when they are released. They focus 
on four important factors for becoming socially 
acceptable: rights, responsibilities, relationships 

and respect. These skills and values are strength-
ened by studying the Bible and discussing the 
message with other believers. The lessons are 
thought-provoking and challenge inmates to 

change their ways where necessary. Guidance 
is given, however, ultimately the choices and 

decisions inmates make are entirely up to them.

Val Hamann lives in Cape Town, South Africa. 
While volunteering for Andrew Murray Prison 

Ministry and Kairos Prison Ministry International, 
she took initiative to identify various programs 

that prisons urgently need, yet do not have. 
Through this book Val wishes to leave

 a legacy, touching the lives of many 
people that she may never even meet.

YourLife,YourChoice-Cover.indd   1 2016/02/26   12:27
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Goeie Nuus Media Bediening (GNM)

Pieter Loots woon in ’n Moslem-dorpie langs die Malawimeer. Hy kry geleent-
heid om vir kinders Bybelstories te leer en gebruik GNM-materiaal daarvoor.

Espanor doen gemeenskapsontwikkeling in die noorde van Mosambiek.  
Vir hulle kinderprojek gebruik hulle ook GNM materiaal.

• Altesaam 1 755 hulpmiddels is versprei (2 355 in die vorige 
jaar). Party van hierdie items is verkoop, maar die meeste 
daarvan is deur borgskappe gratis aan mense in bediening 
voorsien. 

• Ons is dankbaar vir donateurs wat voortgaan om hierdie 
bediening te ondersteun en ons so in staat stel om oudio- 
visuele materiaal te borg vir gemeenskappe in verskillende 
lande soos Malawi, Zimbabwe, Namibië, Mosambiek, 
Zambië, Madagaskar, Angola en Botswana. Ons ontvang 
gereeld getuienisse van die groot geestelike impak van 
hierdie hulpmiddels in verskillende omstandighede. 

Van links is ds Hans Steyn, pastoor Sam Salva Raj, Hannelie Matthee  
en dr Hennie van Deventer.

Ondersteuning vir die werk in Indië

• Bybel-Media se subsidie vir die werk van pastoor Sam 
Salva Raj en sy span in Indië was R500 000. Sam het 
Suid-Afrika in Februarie 2017 besoek en kans gekry om 
hulle werk aan ds Leon Venter te verduidelik.

• Hy het aangedui dat Bybel-Media se subsidie hoofsaaklik 
gebruik word vir die druk van die Bybelkorkursus "New 
Life – for you!" en ter ondersteuning van die Nehemiah 
Bible College. 

• Volgens hulle 2016-2017 statistieke is 51 688 mense 
ingeskryf vir die kursus, "New Life – for you!" (25 940 in 
Tamil, 13 343 in Engels en 12 405 in Hindi).

• Die Echo of His Call-nuusbrief word maandeliks in 16 tale 
gepubliseer (insluitend Afrikaans). 

• Vir die korrespondensiekursus van die Nehemiah Bible 
College is daar nou 
54 leersentrums oor 
die hele Indië, Nepal 
en Bangladesj, wat 
'n seleksie van die 
NBI-kursusse (7 van 
die 30) onder leiding 
van fasiliteerders 
bestudeer. Altesaam 
6 564 studente het 
vir hierdie kursusse 
ingeskryf – 4 126 
gebruik die Tamil-
vertaling en 2 438 
die Engels.

Pastoor Sam Salva Raj en ds Leon Venter.
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projek. Hierdie projekte se 
inkomste is aansienlik laer as  
in die verlede.

• Gemeentes: Alle pogings 
word aangewend om 
Bybel-Media beter by die 
gemeentes bekend te stel. Dit 
gebeur met sinodebesoeke, 
tydens ringsvergaderings, 
gemeentebesoeke 
(preekbeurte). Elke ses 
maande gaan ’n skriftelike 
brief en Groeinuus na elke 
gemeente. Dié nuusbrief 
bevat inligting oor 
moontlike preekbeurte, 
goedgekeurde spesiale 
kollekte, Toerustingsondag, Kruisgewys, preeksketse, 
gratis Boodskap vir Vandag, die Kerkbode- en ander 
apps asook BMH-dienste. Verskeie e-nuusbriewe uit 
die Ferguson-gebou ondersteun dié aksies verder. Die 
inkomste vanaf gemeentes bly laag.

• Erflatings: Inligting word op die webwerf gegee. 
Donateurs kry periodiek die spesiale inligtingspamflet 
oor testamente. In die huidige finansiële verslagjaar het 
Bybelkor en GNM groot voordeel hieruit ontvang.  

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

Bykomende aksies om strategie te verbreed:
• E-pos-fondswerwingsprojekte is verder uitgebrei. 

Meer donateurs vra dat kommunikasie slegs elektronies 
moet geskied.

• Veldwerkers en bemarkers: Voortgesette opleiding  
en begeleiding vir die huidige veldwerkers en bemarkers 
word deurlopend gedoen. Uit nuwe aansoeke en navrae  
kon drie persone vir opleiding geïdentifiseer word.  
Al drie het moedig begin,  
maar kon nog nie veel sukses 
behaal nie.

• In Centurion het me Ilse 
Ferreira baie moeite gedoen 
met die bekendstelling van 
die bedieninge (veral GNM). 
In die Pretoria-omgewing 
doen sy ringsbesoeke, 
gemeentebesoeke en ander 
groepbesoeke. Sy fokus ook 
op die aanwending van sosiale 
media om bedieninge wyer 
bekend te stel.

ONDERSTEUNINGSDIENSTE 
VAN BYBEL-MEDIA
Fondswerwing
Strategiese doelwit: Om uitnemende diens en ondersteuning 
te lewer aan al die mediaprojekte van Bybel-Media op die 
mees kostedoeltreffende manier.

Die afgelope jaar was ’n besonder goeie jaar vir die 
Fondswerwingsdepartement. Ons was baie geseënd. 
Daarvoor is ons baie dankbaar. Die hand van die Here 

is duidelik waarneembaar.

Die rol van lojale donateurs wat gereeld bydra, was baie 
belangrik – dit bly die finansiële anker van Bybel-Media.  
Dié vennote help noodsaaklike koninkrykswerk verrig. 

Saam daarmee moet groot dank gaan aan voormalige 
donateurs wat deur erflatings volhoubare dienste en 
projekte help moontlik maak.

Ten spyte van die afgelope vyf jaar (en méér) se swak 
ekonomiese groei, is die begrote inkomste vir publikasies  
en bedieninge behaal!

Fondswerwingskanale 2016/17:
• Debietorders: Ten spyte van debietorders wat wel 

vanjaar gekanselleer is, is die oorgrote meerderheid 
bestaande debietorders verhoog of aangevul met nuwe 
debietorders. Debietorders verteenwoordig 75% van die 
totale inkomste. Daarom is gereelde kontak en terugvoer 
aan dié donateurs so belangrik.

• Poswerwingsprojekte: Al die bestaande projekte van 
Bybelkor, Mema Media en Goeie Nuus Media is in stand 
gehou. Daarnaas is werwingsprojekte (nuwe adresse)  
vir Bybelkor en Nehemia Bybelinstituut geloods. Met  
die Kersfees-projekte word die meeste sukses behaal.

• Spesiale projekte: Dit behels die Bybelkor Bood-
skappers-projek, Jesus vir Almal (JVA)-projek en ’n NBI-

Delora Bester, ds Hans Steyn en Jeanette Swart.

Ilse Ferreira

Ds Hans Steyn en dr Fanie Marais.Hans Steyn het ’n Orde van die  Lamp toekenning aan ’n individu  vir ’n besondere bydrae tot die  uitdra van hoop ontvang.
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Die Departement Administrasie en Finansies doen  
’n baie goeie werk om verantwoording van alle aktiwiteite 
van Bybel-Media te doen en elke administratiewe en 
finansiële taak deeglik te dokumenteer. Die afdeling het, 
soos gebruiklik, weer ’n uitstekende ouditverslag ontvang.

benodigdhede geskei van die Bybel-Mediaprodukte en  
het ’n 66% groei getoon. Voortdurend word daar nagevors 
watter produkte gemeentes benodig om hulle taak te 
vergemaklik.  

Aanlynverkope het amper verdubbel (98% groei) as gevolg 
van die webtuiste wat uitgebrei is sodat gemeentes op hulle 
rekeninge, bestellings kan plaas.

BMH was teenwoordig by sewe streeksinodes.

Bybel-Media Druk en Versending
Die versendingsafdeling bied ondersteuning aan Bybel-
Media, NBI en Fondswerwing. Nagenoeg 12 766 NBI-
boekies is ook gedruk onder die bestuur en beheer van die 
afdeling. Verskeie fondswerwingsprojekte is oorsien asook 
die versending van Kerkbode en LiG na kerke en individue.

Administrasie en Finansies

Hanneke Groenewald, Hannelie Matthee, Magdalene Cedras  
en Stacey Jardine.

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

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

Bybel-Media Handel

Bybel-Media Handel (BMH) het, soos die vorige jaar, 
weereens ’n baie geseënde jaar beleef. Gesien saam met  
die 16% oorskryding van die 2014/15 finansiële jaar, het BMH 
die begroting met 14% oorskry. Hierdie jaar is die kerklike 

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



Om af te sluit
Geroep om ’n seën te wees

Ons is geroep om ’n seën te wees vir ander.
Die waardes van God se koninkryk, naamlik geregtigheid, 
waarheid en liefde is aanwysers vir ’n vreedsame toekoms 
in Suid-Afrika. As Christene is ons geroep om ons geloof 

en verbintenis aan Jesus Christus te beliggaam en daaraan 
uitdrukking te gee in ons daaglikse lewe. 

Ons verbind ons daartoe om te bly bid vir kerkleiers, 
gemeentes en gelowiges wat lewende getuies moet wees 
van die versoening in Jesus Christus. Bybel-Media se rol 
is om die kerk te ondersteun met mediaprodukte om die 

opbou-opdrag van Petrus te laat gebeur:

“Laat julle as lewende stene opbou tot ’n geestelike  
huis, en om ’n heilige priesterdom te wees  

en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus  
vir God welgevallig is.” – 1 Petrus 2:5

Daarom bid ons vir al ons ondersteuners wat die werk  
van Bybel-Media moontlik maak:

Mag die Here julle seën en julle beskerm.
Mag die Here tot julle redding verskyn  

en julle genadig wees.
Mag die Here julle gebede verhoor  

en aan julle vrede gee.

Phaphile Celesi by kinders




