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DIREKSIE VAN BYBEL-MEDIA

BM-direksielede
Agter: Mnr Johan Vosloo, ds Danie Mouton (voorsitter), dr Gustav 
Claassen (adviserend) en dr Leon Venter (sekretaris) 
Voor: Ds Francois Cillié, me Elize Bezuidenhout, me Hanna Kotze en         
ds Immanuel van Tonder 
Inlas: Mnr Christian van Schalkwyk

                               It was the best of times, it was the worst of times, 
skryf Charles Dickens in sy A Tale of Two Cities.

Hierdie woorde som ook die stand van die mediabedryf 
uitstekend op.

Vir media is dit die beste van tye aangesien elektroniese 
middele vermenigvuldig en daar soveel geleenthede is om die 
blye boodskap en goeie nuus te deel. Digitale kommunikasie op 
soveel platforms is goedkoper en meer koste-effektief as wat 
drukkersink op papier ooit kon wees.

Dit is ook die slegste van tye omdat tradisionele sakemodelle 
en kostestrukture onder geweldige druk verkeer. Daarom moet 
nuwe inkomstestrome gevind word. Van die beste intellek en 
talent regoor die wêreld worstel met hierdie uitdaging, ook 
Bybel-Media.

Die energie agter ons voortgesette werk is die krag van die 
evangelie. Ons is in die greep van Jesus Christus, die Here, wat 
ons vorm en stuur. Die boodskap van God se liefde en 
betrokkenheid by die wêreld dwing ons. Ons vind 
doodeenvoudig nuwe weë omdat die goeie nuus moet uit.

Wanneer jy hierdie verslag lees, sal jy die polsende 
evangeliese hart van Bybel-Media raaksien. Wees saam met ons 
dankbaar oor wat ons in diens van God oor die afgelope jaar 
kon vermag. Ons bied dit nederig en dankbaar aan.

DANIE MOUTON

Voorsitter: Direksie
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VOORWOORD

ierdie jaarverslag gee 'n    

oorsig oor die werk-

saamhede van Bybel-Media in 

2018. Dit vertel van opleiding, 

aksies, bedieninge, ’n tydskrif en 

koerant, asook talle nuwe boeke 

wat gedruk is. Op dié wyse 

bevorder ons die evangelie en help ons predikante, gemeentes 

en lidmate. Die werk kon gedoen word omdat Bybel-Media se 

aksies finansieel ondersteun is deur donateurs wat 

onbaatsugtig die uitdra van die evangelieboodskap van Jesus 

Christus moontlik maak.

Ons sal 2018 onthou as 'n jaar van ernstige strategiese 

gesprekke oor die digitale veranderinge wat in die wêreld 

plaasvind en hoe dit Bybel-Media se toekoms gaan raak. Dit het 

baie duidelik geword dat die invloed van digitale veranderinge 

'n reuse- en onafwendbare invloed op die toekoms van Bybel-

Media se werksaamhede sal hê. Ons glo nie vir 'n oomblik dat 

boeke sal verdwyn of dat mense sal ophou om geestelik te 

groei nie. Ons weet wel verseker dat ons die evangelie op nuwe 

en vars maniere in mense, veral die jeug, se digitale leefwêreld 

moet bring. Bybel-Media het met digitale transformasie-

prosesse begin om in pas te kom met wat wêreldwyd gebeur 

met alle publikasiehuise, ook Christelike publikasiehuise. Mense 

spandeer al meer tyd digitaal. Dit is die manier waarop hulle 

inligting bekom en hoe hulle inligting deel van hulle lewe maak. 

Dit is opwindend en plaas die personeel van Bybel-Media voor 

reuse-uitdagings om vinnig te leer en aanpassings te maak.

Kyk dus gerus na die veranderinge wat begin gebeur by die 

digitale aanbod van Kerkbode en LiG. Ons droom dat hierdie 

twee webblaaie 'n wesenlike impak in mense se lewe sal maak 

en sal bydra daartoe dat gelowiges Jesus sal raaksien in hulle 

alledaagse lewe en Hom met groterwordende passie sal volg.

LEON VENTER

Hoof- Uitvoerende Beampte

H



PUBLIKASIES EN E-MEDIA
DR NICO SIMPSON 

Hoof van Publikasies en e-Media

LiG, Kerkbode, Bybelkor, Mema, Liedboek, 
Flam, VONKK en Jeugfokus is van die 
handelsname wat deel vorm van 
Publikasies en e-Media.

A. LiG

’n Christelike tydskrif wat verryk en inspireer

Alle tydskrifte het reuse-uitdagings in ’n digitale era

Tydens 2017 het LiG 'n baie stabiele verkoopsyfer beleef. Dít, 
ten spyte van gedrukte media wat regoor die wêreld minder en 
minder verkope beleef. In 2018 het LiG se rakverkope egter 
vinnig begin daal, maar daar is tog 'n redelik gemiddelde 
verkoopsyfer van 10 800 kopieë in die winkels gehandhaaf. Die 
Desember/Januarie-uitgawe was soos gewoonlik 'n uitskieter 
wat meer as 15 500 kopieë verkoop het.

Rakverkope, gemeente-intekenare en enkel-intekenare het 
van die 4de kwartaal van 2017 met 19% gedaal na 'n totale 
sirkulasie van 16 800 vir die 4de kwartaal van 2018. Die 
gemiddelde daling van die grootste Afrikaanse tydskrifte was 
4%.

Gemeente-intekenare toon steeds 'n daling, en staan vanjaar 
op 4 654. Dit is 'n afname van 445 intekenare, oftewel 8% van 
die totale intekenaarpoel. Die vorige jaar was daar 5 099 
gemeente-intekenare.

Enkel-intekenare het in die laaste kwartaal van 2018 op 1 304 
gestaan. Dit is 314 minder intekenare as in dieselfde tydperk 
van die vorige jaar. Die gemiddelde aantal enkel-intekenare in 
2018 was 1 411 per maand.
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Voor:  Francine Prins, Conette le Roux en Viona Ross.



LiG groei digitaal

LiG se sosiale media is besig om sterk te groei. Daar is in 2018 
ywerig aan 'n Instagram-profiel gewerk, en die aantal volgelinge 
het vinnig tot 3 000 gegroei. Facebook-aanhangers groei 
daagliks, en het teen die einde van die 2018-2019 finansiële jaar 
op meer as 17 000 gestaan.

Daar word maandeliks 'n e-nuusbrief aan ongeveer 4 400 
gebruikers gestuur, en 'n e-nuusbrief vir gemeentes wat dié 
inhoud vir hulle afkondigings kan gebruik aan ongeveer 3 100 
gemeentes.

Adverteerders gebruik die geleentheid om ook op LiG se 
digitale platforms, naas die gedrukte tydskrifte te adverteer. 
Advertensie-inkomste vir 2018 was R894 237 – dit is 'n styging 
van 1%. 'n Bydraende faktor tot die styging van die advertensie-
inkomste is dat LiG 'n nuwe advertensiewerwer gekontrakteer 
het.

B. KERKBODE

Oudste Afrikaanse koerant in Suid-Afrika

In 2018 het Neels Jackson as 
redakteur van Kerkbode bedank 
en Le Roux Schoeman is 
aangestel as die nuwe redakteur 
van Kerkbode. Le Roux bring ’n 
rykdom van insigte en kennis 
rondom digitale transformasie 
saam na Bybel-Media. Die 
insigte begin reeds duidelik 
uitspeel in die wyse waarop 
Kerkbode digitaal eerste 
publiseer en aanlynbesoekers 
verhoog. Die uitdagings bly om 
inkomste te genereer uit die 
digitale aanbod en indien 

moontlik die gedrukte weergawe in 
meer mense se hande te laat kom. As 
die oudste Afrikaanse koerant in Suid-
Afrika wat die nuusdraer is van die rol 
van die NG Kerk in Suid-Afrika bly 
Kerkbode ’n uiters belangrike publikasie 
vir Bybel-Media.
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C. BYBELKOR EN JEUGFOKUS

Strategiese doelwit: Ontwikkel HULPMIDDELS vir GROEPE in 

produkreekse:

1) Gemeentereekse

2) Bybelstudiegroepe

3) Besprekingsgroepe
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1. Bybelkor (gedrukte publikasies)

Die afgelope boekjaar het 38 nuwe titels verskyn.

Nuwe publikasies kan verdeel word in:

 4 Gemeentereekse (7 week reekse asook boeke vir sinodale 

projekte)

 23 Bybelstudies en groepbesprekings (Tradisionele 

Bybelstudies met besprekingsvrae oor geloof)

 3 Teologiese boeke

 4 Gewilde algemene Christelike publikasies (Boeke vir 

persoonlike lees)

 2 Kerkjaarprodukte (RCL)

 2 Teologiese opleidingsboeke (NBI)

Op die oomblik is daar 1 125 produkte in BM 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.

2. Jeugfokus (kategeseprodukte)

Voorsien 'n wye produkreeks vir alle ouderdomme met 'n helder 

leerstrategie en maklik om te gebruik. Dit verminder 

voorbereidingstyd, is bekostigbaar, vaartbelyn en nie kompleks nie.

In samewerking met die Sinodale Taakspan vir Kategese word 

deurlopend kategese-produkte ontwikkel. BM finansier en dra die 

verantwoordelikheid vir die ontwikkeling van kategesemateriaal in 

die NG Kerk en VG Kerk. Die opdatering en vernuwing van ouer 

kategesemateriaal is byna voltooi. Die LP3-sesjaarsiklus (vir 

laerskool) en die Real Lewe vierjaarsiklus (vir hoërskool) is albei 

klaar ontwikkel.

Sewentien (17) kategeseprodukte is vanjaar ontwikkel of 

vernuwe.

3. Herdrukke

Herdrukke is 'n deurlopende proses waardeur boeke wat uit druk, 

maar steeds in aanvraag is, na digitale formaat oorgeskakel word. 

In die afgelope boekjaar was daar 86 herdrukke vir Bybelkor en 

20 herdrukke vir Jeugfokus.
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4. E-Media (elektroniese produkte en videogrepe)

• MEMA (videogrepe en radio-opnames)

Strategiese doelwit: Vertel IMPAKSTORIES deur middel van videos 

van BM departemente en vennote op so 'n wyse dat die kyker 

daardeur aangeraak word en positief sal reageer.

Mema fokus toenemend op die vertel van impakstories en nuus-

brokke wat in LiG en Kerkbode verskyn. Negentig (90) produkte is 

vanjaar gelaai op YouTube en Facebook.

Ons het ook 4 x groter videoproduksies vir Dis tyd om te sing en 

die gemeentereeks Van wanhoop na hoop vervaardig.

• Digitaal (webtuistes)     

Strategiese doelwit: Ondersteun predikante 

en gemeenteleiers (musiekleiers en kategete) 

met hulle weeklikse funksies en die gebruik 

van inhoud (Bybelverse, liturgies en musiek).

Bybel-Media het drie (bybelmedia.org.za, 

ngkerk.net en christians.co.za) meerdoelige 

digitale webtuiste (“multisites”) wat dien as 

platforms vir sinodes, gemeentes, 

produkreekse en bedieninge. Die 

webnetwerke het meer as 3 miljoen e-posse en nuusbriewe die 

afgelope jaar uitgestuur wat in totaal meer as 22 000 intekenare 

bereik het.

E-posse en nuusbriewe uitgestuur:

 BvV – 2 310 000 (330 x 7 000)

 BM nuusbriewe – 310 800 (42 x 7 400)

 Jeugfokus – 44 000 (8 x 5 500)

 LiG – 91 200 (24 x 3 800)

 Kerkbode – 315 100 (46 x 6 850)

    TOTAAL: 3 080 100

        

• Tablet- en slimfoontoepassings

Strategiese doelwitte:  Geïntegreerde 

webnetwerk, ontwikkeling van nuttige 

toepassings en 'n omvattende elektroniese 

platform om die bediening in gemeentes te 

ondersteun.

Die ontwikkeling van toepassings ("apps") 

om as koppelvlak met gelowiges te dien, is 'n 

voortgaande fokuspunt.  Bybel-Media 

Adèle Lombaard

Lenois Stander
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onderhou 10 verskillende toepassings waarvan elkeen vir beide 

Apple- en Android-toestelle beskikbaar is. Afgesien van die 

deurlopende instandhoudingswerk wat hierdie toepassings vereis, 

word die funksionaliteit en waarde-aanbod van die toepassings 

uitgebrei soos gebruikers se behoeftes ontwikkel.

Tydens 2018 was die fokus veral op:

 die herontwikkeling van die Kerkbode-app,

 die uitbreiding van die Kerkmusiek-app met gevorderde 

funksies vir musikante,

 asook die bekendstelling van die SACD-app (South African 

Christian Directory) in samewerking met Mergon Foundation.

Bybel-Media ontwikkel en onderhou die volgende toepassings:

 Gereformeerde Liedboek (slegs tablette)

 GKSA Psalms

 Liedboek (slegs tablette)

 Kerkmusiek

 APK Sangbundel

 Kerkbode

 Boodskap vir Vandag

 Ons Glo

 Real Lewe

 South African Christian Directory

D. BOODSKAP VIR VANDAG

Ons inspirerende dagstukkie “Boodskap vir Vandag” word 
weeksdae ge-epos aan 6 625 intekenaars.

9 JAARVERSLAG 2019

E. BM-MUSIEK (LIEDBOEK, FLAM, VONKK)

Strategiese doelwit: Voorsien aan en help 
gemeentes om goeie kwaliteit 
kerkmusiek te herontdek (orreliste, 
orkeste, kore, acapella).

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



VONKK

VONKK het aan die einde van die verslagtydperk 'n totaal van 398 
liedere op die VONKK-webtuiste gehad. Daar is 594 lisensiehouers.

Die webtuiste www.vonkk.co.za het die afgelope jaar tussen 580 en 
1 020 unieke besoekers per maand gehad.

FLAM Musiek-uitgewers

FLAM bestuur 'n katalogus van 685 liedere. Daar is 860 
lisensiehouers.

Die webtuiste www.flam.co.za het die afgelope jaar tussen 2 300 
en 3 400 unieke besoekers per maand gehad.

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. Die Christian Copyright Licensing 
Institute (CCLI) behartig tans die lisensiëring van 1 329 gemeentes 
vir die elektroniese projeksie van dié liedere.

F. 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 ge-
plaas. Dit volg die Leesrooster en 
die model van die Luisterseisoen. 
Hierdie produk word wyd in die 
kerk gebruik. Daar word ook ’n 
Leesrooster vir lidmate gedruk en 
versprei.

G. JAARBOEK VAN                                     

    DIE NG KERKE

Die Jaarboek bly ’n nuttige bron 
vir die kerk. Van die 2018-uitgawe 
is 1 368 harde kopieë verkoop en 
117 op CD.
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BYBEL-MEDIA BEDIENINGS

PHAPHILE CELESI:
Prinsipaal NBI
Hoof: BM Bedieninge

A. NEHEMIA-BYBELINSTITUUT (NBI)

INLEIDING

Ons is dankbaar teenoor God vir sy genade in 2018. In Desember 

het dr Hennie van Deventer afgetree na 'n wonderlike diens van 

meer as 'n dekade as die hoof van die Sendingdepartement. Ons is 

werklik dankbaar vir hom vir sy leierskap en selfopofferende diens 

om teologiese opleiding te bevorder. Hy verlaat ons terwyl ons baie 

hard werk daaraan om NBI se akkreditasie by die QCTO as 'n 

instelling te kry, asook vir ons programme op NQF vlak 2 en NQF 

vlak 5. Die enigste troos is dat dr Hennie voortgaan om deel te 

wees van die NBI-familie. Hy dien steeds in die raad van die NBI.

NBI bly verbind tot grondvlak teologiese 

opleiding. Die meerderheid van die 

kerklike leiers wat ons bedien, het nooit 

die geleentheid gehad om toegang te kry 

tot formele onderwys nie. Hulle het ook 

nie toegang gehad tot hoër inrigtings soos universiteite nie. NBI glo 

in die roeping en rol gespeel deur hierdie leiers, daarom doen ons 

alles moontlik om te voorsien in die behoefte aan opleiding van 

hierdie leiers op die volgende maniere:

• Ons modus van opleiding is “afstandsonderrig”. Dit beteken dat 

hierdie kerkleiers nie hulle familie en kerk hoef te verlaat om te 

gaan studeer vir 3/4 jaar aan 'n universiteit of kollege nie.

• Ons het 'n leersentrumstelsel waar 'n groep van 10 of meer 

kerklike leiers onder die leiding van 'n NBI-fasiliteerder ontmoet 

wat hulle lei in die NBI-kursus. Dit is gerieflik omdat dit plaaslik 

gebeur waar hulle is, in die kerke van gemeenskappe. Negentig 

persent (90%) van ons studente kom deur hierdie 

leersentrumstelsel.

•. Ons skep bane vir diegene wat wil verder studeer. Ons kursusse 

word erken as brugkursusse deur universiteite (UP, US, UV en 

SATS). Deur hulle RPL-stelsel waardeur vorige leerervarings erken 

word, stel van hierdie instansies ons studente in staat om hulle 

studies by hulle voort te sit.
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B. ONS HET DIE VOLGENDE NEGE (9) 

STRATEGIESE DOELWITTE VIR NEHEMIA-

BYBELINSTITUUT (NBI):

Strategiese doelwit 1: Verseker die akkreditasie by SAQA van die 

NBI-kursusse op NQF vlakke 2 en 5: Die ACRP NQF-vlakke 2 en 5 

kwalifikasie is goedgekeur deur SAQA, en daar word gewerk aan 

die akkreditasie van NBI as instansie.

 Ons fokus was om seker te maak dat die programme van NBI 

gereed is op beide NQF vlak 2 en NQF vlak 5. Ons is dankbaar 

teenoor die span (projekleiers en skrywers) omdat in 2018 

belangrike stappe geneem is om baie naby aan hierdie doelwit 

te kom. Vir NQF vlak 2 is 10 nuwe modules ontwikkel, en vir 

NQF vlak 5 is 7 modules ontwikkel.

 Die finalisering van grafiese werk, redigering en proeflees van 

hierdie leergidse is steeds deurlopend aan die gang met die 

hulp van BM se publikasie-departement.

 Die aansoek by QCTO is op 3 Desember 2018 ingedien. Ons is 

besig om te wag vir hulle om te kom en NBI se kantore te 

besoek. Akkreditasie bly ons hooffokus aangesien dit baie 

deure vir ons sal oopmaak en baie geleenthede bied vir NBI 

om te groei.

Strategiese doelwit 2: Ontwikkel 'n memorandum van 

verstandhouding met Hugenote Kollege: Die doel is om 'n 

strategiese vennootskap tussen NBI en HK te vorm ten opsigte 

van akkreditasie van die kursus sowel as die instelling.

Hierdie projek vorder stadig weens 'n gebrek aan duidelikheid 

en oppervlakkige verskille.

Strategiese doelwit 3: Begin die proses van ontwikkeling van 'n 

aanlyn NBI-kursus: om stelsels in plek te kry vir die aanbieding 

van ons kursus aanlyn.

 Ons is besig om NBI-kursusse aanlyn te plaas op Moodle as 'n 

proeflopie terwyl ons wag vir akkreditasie. Dit help om ons 

personeel op te lei en kapasiteit te bou.

Strategiese doelwit 4: Versterk ons strategiese vennootskappe 

met akademiese instellings. (US, UV, UP, Mukhanyo, SATS): bou 

gesonde en strategiese vennootskappe met instellings van hoër 

onderrig soos universiteite.
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Die NBI-storie is 'n storie van vennootskappe. Ons het gegroei en 

gaan voort om te groei in en deur vennootskappe. Ons moet altyd 

seker maak dat hierdie vennootskappe gesond is en goed werk. 

Ons vennootskappe wissel van: 

 Met leersentrums: Hulle is baie belangrik vir ons omdat 90% 

van ons studente deur die stelsel van leersentrums kom.

 Opleidingsvennote soos universiteite (UP, UV, VSA en SATS); 

hierdie verhouding is vir ons belangrik want dit gee waarde aan 

ons kursusse en help ons in bemarking.

 Strategiese vennote soos Vereniging van Christelike 

Godsdienstige Praktisyns (ACRP). Ons hou aan soek na 

maniere waarop ons ons kursusse aanlyn beskikbaar kan maak.

 Ons gebruik ons skakel en vennootskappe met hierdie 

instansies om die NBI-kursus te bemark aan mense wat wil leer 

en groei.

Strategiese doelwit 5: Ontwikkel 'n bemarking- en 

fondswerwingstrategie om uit te reik na potensiële donateurs: Dit 

gebeur in samewerking met Departement Fondswerwing. Ons 18A 

status is aantreklik vir moontlike donateurs.

 Ons donasies het gegroei vanaf net oor R200 000 tot meer as 

R600 000 in 2018. Ons is dankbaar teenoor die 

Fondswerwing-departement vir hulle pogings.

 Ons gaan voort met die versameling van stories/getuienisse 

wat die fondswerwing kan help.

Strategiese doelwit 6: Versterk bestaande vennootskappe met 

gemeentes en soek maniere om nuwe vennootskappe te vestig: 

Oortuig dominees en plaaslike gemeentes om die NBI-kursus in die 

opleiding van predikers te gebruik.

 Gemeentes bly 'n sleutel-belangrike vennoot in die werk van 

NBI.

 Die plan is om die leiers van die grootste Afrika onafhanklike 

kerke en ook predikante van die NG Kerk te nader om NBI-

kursusse aan te bied.

Strategiese doelwit 7: Inisieer 'n projek om die NBI-kursus gratis 

aan gevangenes te bemark: Werk saam met Departement 

Gevangenisbediening om na gevangenes uit te reik as deel van ons 

gemeenskapsontwikkelingmandaat in die samelewing.

Slegs een tronk bied die NBI-kursus gratis aan (Drakenstein-
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gevangenis deur Robin Spengler as 'n geestelike werker). 

Tronkowerhede laat nie maklik toe dat kursusse aangebied word 

nie. Hulle het hulle eie manier van kursusse in die tronk beoordeel.

Strategiese doelwit 8: Onderhou en ontwikkel die NBI Afrika-

voetspoor van teologiese opleiding: Handhaaf en versterk ons 

verhoudings met vennote in die Afrikalande.

 Sendingorganisasies soos Hoop vir Afrika-sending (HFAM) is 

noodsaaklik. HFAM het ons gehelp om te groei in ons 

voetspoor na sowat 20 lande.

 NetAct is ook 'n belangrike vennoot vir groei in Afrika, veral 

deur hulle vennootskap met gevestigde teologiese inrigtings.

 Hierdie verhouding met vennote buite Suid-Afrika het sy 

uitdagings omdat kwessies soos kontrakte en fooie nie maklik 

afdwingbaar is nie.

Strategiese doelwit 9: Viering van die NBI se 30 jaar geskiedenis: 

om te reflekteer op die reis van NBI en om die saak van NBI te 

bevorder.

  NBI het in 2018 sy 30ste bestaansjaar gevier.

 Die funksie is suksesvol gehou op 16 Augustus 2018 en vyf van 

die leiersfigure in die vestiging en groei van NBI was 

teenwoordig. Die geëerde leiers is dr Sello Maboea, ds Gawie 

Coetzee, dr Hennie Pretorius, ds Attie van Wyk en dr Hennie 

van Deventer.

C.  NBI TEOLOGIESE KURSUSSE

Ons bied drie kursusse aan:

 Sokhanya Bybel- en Bedieningsprogram (Sokhanya Bible and 

Ministry Programme ),(SBMP)  op NQF vlak 2.

 Kerkleierskapontwikkelingsprogram (Church Leadership 

Development Programme (CLDP)  en )

 Bedieningsontwikkelingsprogram (Ministry Development 

Programme )(MDP)  – beide op NQF vlak 5.
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Studentestatistiek 2018

Nuwe studente 504 %

Afrikaans 64 13%

Engels 350 69%

Zoeloe 36 7%

Xhosa 50 10%

Tsonga 4 1

  

Individuele studente 49 10%

Bybelskole 455 90%

UP sertifikate 330 

Sokhanya-kursus sertifikate 23 

CLDP en MDP aktiewe studente 877 

Sokhanya Bybelprogram aktiewe studente 230 

Daar is in 2018 11 nuwe leersentrums geregistreer.

Ons het byna 10% groei in nuwe studente vir 2018. Ons glo dit kan 

verbeter in 2019. 90% van ons studente is deel van ons 

leersentrums. Ons het 'n paar leersentrums met 

Afrikaanssprekende studente geregistreer, dus het die aantal 

studente wat ons kursusse in Afrikaans doen sedert 2017 gegroei. 

In 2018 het ons ook Tsongastudente begin inskryf. Ses (6) van die 

elf (11) nuwe leersentrums het hulle studente geregistreer. In totaal 

maak die nuwe inskrywings 16% van die studentegetalle vir 2018 

uit.

Die Sokhanyakursus bly steeds groei. Meer werk moet egter nog 

gedoen word in die bevordering en bemarking van hierdie kursus. 

Ons is dankbaar om vanuit die kantoor van die Kommissie vir 

Getuienis van die NG Kerk ondersteuning te kry vir die pos van 

Sokhanya (salaris, administrasie en reise). Daar is 'n groot 

aanvraag vir hierdie kursus in ons land en vasteland omdat dit 'n 

maklike kursus is wat gedoen kan word deur die meerderheid van 

kerklike leiers in Afrika.
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Agter: Mercial Adonis, Phaphile Celesi
Voor: Val Hamman, Jerry Sesoko, Jackie Isaacs, Nkululeko Pelem

D. GEVANGENISBEDIENING 

Mercial Adonis neem verantwoordelikheid as koördineerder van 

gevangenisbediening sedert die vertrek van Dalene Jooste en 

Mara Nel. Dit is wonderlik om te sien Mercial groei in ander 

aspekte van haar werk. Die gevangenisbediening is geamalgameer 

met NBI vanaf 1 Maart 2019. Daarom word die NBI-verslag en 

gevangenisbedieningprogramme in hierdie verslag gekoppel.



17 JAARVERSLAG 2019

STATISTIEK

 Daar is 243 gevangenisse in Suid-Afrika. Ons verskaf boeke aan 

235 gevangenisse, dws 96% van alle gevangenisse.

 Daar is ±170 000 gevangenes in Suid-Afrika. Ons 

gevangenisbediening (Biblecor) bereik 16% van die 

gevangenisbevolking deur die uitstuur van ± 10 000 boeke 

jaarliks.

 Ons mik om 30% van die gevangenisbevolking te bereik teen 

einde 2019.

 Aan die einde van November 2018 het ons aansoek gedoen by 

Allandale-gevangenis in die Paarl om geregistreer te word as 'n 

diensverskaffer op hulle tronk se databasis. Allandale het ons 

aansoek aanvaar. Allandale dek vier tronkbestuurgebiede, 

Obiqua, Hawequa, Allandale en Paardeberg, waarheen ons 

hoop om ons boeke en kursusse ook uit te brei. Dit alleen 

behoort ons te help om ons mikpunt van 30% teen einde 2019 

te bereik. Dit sou ons ook in staat stel om klasse aan te bied by 

die gevangenisse op Saterdagoggende.

  Ons gevangenisbedieningprogramme is ook aangebied aan die 

kapelaan van die SA Weermag se detensietronk, Charl de Kock 

in Pretoria, wat ook begin het om ons gevangenisbediening-

programme te gebruik. Die vordering is goed en ons sal die 

ontwikkeling moniteer met die hoop dat meer deure sal 

oopgaan.

 Huidige kursusse: Tans bied ons 22 kursusse in agt verskillende 

tale aan gevangenes, maar vertalings is desperaat nodig in die 

suidelike en noordelike Sotho, Portugees en Tswana, want ons 

verskaf net die volgende verhoudings:

 Engels (20/22), Afrikaans (22/22), Xhosa (9/22), Zoeloe 

(13/22), Suid-Sotho (4/22), Noord-Sotho (2/22), Portugees 

(2/22) en Tswana (9/22).

 Sertifisering: Nuwe sertifikate is ook ontwerp vir voltooiing van 

die gevangenisbedieningkursusse.

 Korrespondensievoorligting: Ons maak gebruik van pastorale 

sorg-beraders en adviseurs wat gevangenes help in hulle 

moedertaal deur korrespondensieberading.

 Atlete vir Christus doen fondswerwing vir ons vir die 

doeleindes van vertalings en nuwe boeke wat gepubliseer moet 

word. 'n Bedrag van R150 000 is in 2018 deur Atlete vir 

Christus ingesamel.
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 NBI in die tronk: Robin Spengler, 'n geestelike werker van 

Boland bedieninge bied die NBI-kursusse in Drakenstein-

gevangenis aan.

  Kersfeeskaart loop: In November en Desember help gemeentes 

ons om Kerskaartjies te maak vir gevangenes. In 2018 is 1 150 

kaarte ontvang wat ons verdeel het tussen drie gevangenisse. 

Hierdie werk is maklik gemaak deur mense wat voortgaan om 

dit vrywilliglik te ondersteun.

E. DRUKWERK EN VERSPREIDING

Dinge verloop glad in die drukwerkkantoor, sedert die verandering 

na die nuwe masjien wat druk en vou.

Druk vir gevangenisbediening is vir die volgende produkte: 15 

Sokhanya leergidse en 30 verskillende leergidse vir NBI (CLDP & 

MDP) in vier verskillende tale.

Die totale aantal boeke wat gedruk is in die jaar 2018, is 10 903.

F. STREEKSVERTEENWOORDIGERS

'n Stelsel van streeksverteenwoordigers is ontwikkel. Ons het begin 

met vier verteenwoordigers, naamlik: ds Koos Kriel in Mpumalanga, 

ds Gawie Coetzee in Gauteng, ds Eddie Ndebele in die Vrystaat en 

Lesotho en ds Selbie Goqo in KwaZulu-Natal. Hierdie streekspanne 

is ons oë, ore en voete in die provinsies waar hulle is. Van hulle 

word ook verwag om te help in die bevordering en bemarking van 

Nehemia-Bybelinstituut se kursusse.

G. BESTUUR

 ’n Jaarlikse verslag is voorgelê aan die Departement van 

Maatskaplike Dienste.

 ’n Jaarlikse kontrak is gekry vir sertifikate verwerf en 

onderteken deur die Universiteit van Pretoria.
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 ’n Lys van raadslede is aangebied aan CIPC.

 ’n NBI-raad jaarvergadering is gehou op 15-16 Augustus 2018.

 Kontrakte is beding met instansies soos UV se Shepherd 

Sentrum en US se Ekklesia.

  Besoeke aan provinsies was deel van promosies en 

ondersteuning aan ons fasiliteerders wat voortgaan om 

belangrike werk as vrywilligers te doen. (KwaZulu-Natal, 

Mpumalanga, Oos-Kaap, Vrystaat, Wes-Kaap en Limpopo is 

besoek.)

C. SAMEVATTING

Al hierdie werk sou nie moontlik wees sonder die toewyding en 

verbintenis van die volgende rolspelers nie:

 Nehemia-Bybelinstituut se raadslede.

 Bybel-Media se bestuur en die HEB.

 Al ons vennote (opleiding- en strategiese vennote).

Spesiale woord van dank gaan aan BM se Bedieningedeparte-

ment se personeel vir hulle liefde vir die werk wat hulle doen. 

Nkululeko Pelem as registrateur, Valerie Hamman as 

departementkoördineerder, Mercial Adonis as 

gevangenisbediening se koördineerder, Jerry Sesoko as Sokhanya 

se programkoördineerder en Jackie Isaacs as drukwerk- en 

verspreidingkoördineerder. Die gevangenisbediening is nou ten 

volle geïntegreer as ’n program van Nehemia-Bybelinstituut. Ons 

dank die Here vir Valerie Hamman wat saam met ons werk vanaf  

1 Oktober as departementkoördineerder. Haar kundigheid en haar 

liefde vir die gevangenisbediening is uiters waardevol. Reeds voor 

sy by ons begin werk het, het sy vyf van ons gevangenis-

bediening se boeke geskryf. Sy doen baie goed as ’n lid van die 

NBI-span. Die span gaan voort met sy pogings om die NBI-kursus 

geakkrediteer te kry asook aanlyn aan te bied (soos berig hierbo).
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DS STRYDOM BRUWER
Departementshoof: 
Besigheidsontwikkeling en 
Fondswerwing

BYBEL-MEDIA 
ONDERSTEUNINGSDIENSTE

A. FONDSWERWING

Lord Byron (1788-1824) het gesê: “Die beste voorspeller van die 

toekoms is die verlede.” In hierdie jaarverslag kyk ons onder andere 

met dankbaarheid terug na die jaar wat verby is.

Fondswerwing bly ’n opwindende taak. Aan die begin van elke 

finansiële jaar lyk die taak voorhande haas onmoontlik. Soos die 

jaar vorder sien jy al meer lig voor in die tonnel. Teen die tyd dat 

die jaar afsluit, kyk jy terug met verwondering en groot 

dankbaarheid. Hierdie jaar was ook geen uitsondering nie.

Dit is die primêre taak en verantwoordelikheid van die 

Departement Fondswerwing om by goedgesinde individue en 

instansies asook by welwillende gemeentes fondse te werf om die 

mediabedieninge van Bybel-Media moontlik te maak.

Soos in die verlede is die werk van Bybel-Media weereens 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 slaag om ons werk te doen en 'n verskil in 

duisende mense se lewe te maak nie. Sou ons pryse van 

dankbaarheid kon uitdeel, sal dit aan elke donateur moet gaan. Ons 

het die grootste waardering vir al die gereelde bydraes en wil 

graag ons dank aan elke donateur oordra.

Dit bly ’n wonderlike voorreg om vanuit Bybel-Media met 

honderde lojale donateurs saam te werk. Sommige donateurs kon 

weens ŉ verskeidenheid van faktore nie vanjaar bydraes gee nie, 

maar hulle voorbidding en gesindheid tydens gesprekke spreek 

boekdele. Met sulke bedieningsvennote sien ons uit na die 

toekoms.
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Jeanette Swart, Strydom Bruwer, Delora Bester

INKOMSTE

Ons fondswerwingsdepartement het vanjaar uit ses 

inkomstebronne geld ontvang:

  Debietorderbydraes van indiwidue en sake-ondernemings

  Kontantdonasies

 Bydraes deur poswerwingsprojekte

 Spesiale projekte gerig op kleiner groepe

 Deurkollektes en bydraes van gemeentes

  Erflatings

Die grootste deel van ons inkomste kom vanaf donateurs wat 

maandeliks per debietorder bydra. Daarna volg kontantdonasies, 

spesiale projekte, inkomste uit boedels en gemeentes wat ’n 

spesiale deurkollekte vir Bybel-Media opneem.

Ten spyte van die moeilike ekonomiese omstandighede het 

bogenoemde dit moontlik gemaak dat ons weereens die netto 

begrote finansiële mikpunt kon haal.

PERSONEEL

Die besondere toewyding en lojaliteit van die vriendelike 

personeellede in die Fergusongebou op Wellington speel ŉ groot 

rol in die sukses van die departement.

TOEKOMS

Soms is ons baie onseker oor die toekoms. Die woorde van                          

E Stanley Jones (1884-1973) troos ons en gee ons hoop: “Geloof is 

nie om te weet wat die toekoms inhou nie, maar om te weet in Wie 

se hande die toekoms is.” Ons put verdere inspirasie uit die 

besinning van Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944): “Ons taak is 
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Magdalene Cedras, Hannelie Matthee, Anina Retief en Hanneke Groenewald

C. BYBEL-MEDIA HANDEL EN VERSENDING

Bybel-Media Handel (BMH) se omset was die beste in sewe jaar. Dit 

was te danke aan die doelgerigte materiaal wat deur middel van 

eie ontwikkeling asook vennootskappe geskep is. Daar is groot 

klem gelê op netwerkbemarking. Die webverkopesisteem is 

verbeter, wat gelei het tot ’n skerp styging in webverkope.

Groot druk was op verspreidingskoste wat nog steeds ’n groot 

B. ADMINISTRASIE EN FINANSIES

Die Departement Administrasie en Finansies lewer ’n diens aan al 

die departemente in die Bybel-Media Groep. Dit is hulle taak om 

verantwoording van alle finansiële aktiwiteite te doen en dit deeglik 

te dokumenteer. Die afdeling het soos gebruiklik weer ’n 

uitstekende ouditverslag ontvang.

nie om die toekoms te voorspel nie, maar om dit te laat gebeur – 

om vandag te werk om môre beter te maak as gister.”

FINANSIËLE STATE

Die finansiële state en die administrasiedepartement gee ’n 

volledige weergawe van die fondswerwingsaktiwiteite van die jaar.
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Agter:  Irvin Cameron, Sean Fortuin, Monique Petersen en Jan Wentzel.
Voor:  Laetitia Petersen, William Ross en Claudine Abrahams.

faktor is met klantetevredenheid. Daar word voortdurend gepoog 

om alternatiewe sisteme te ondersoek om sodoende ons klante ten 

alle tye te bevoordeel.

Skakel 0860 26 33 42 of stuur 'n e-pos na bestel@bmedia.co.za. 

Ons vriendelike en hulpvaardige personeel wag vir u oproep.

D. BESTUURSPAN

Die bestuurspan van Bybel-Media is verbind tot uitmuntende diens 

aan die kerk en die koninkryk. Die digitale transformasie van Bybel-

Media lê nuwe uitdagings voor die deur van die span. Drie nuwe 

persone het bygekom in die BM Bestuurspan wat help om die 

fokus op digitale transformasie te versterk, die nuwe Kerkbode 

redakteur, Le Roux Schoeman, asook Adèle Lombaard en Lenois 
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DIE SENIOR BESTUURSPAN

Leon Venter (Uitvoerende Hoof) 

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)

Strydom Bruwer (Fondswerwing)

Adèle Lombaard (BM-webblaaie) 

Lenois Stander (BM-inhoudbestuurder) 

Stander. Die span werk hard aan eie persoonlike ontwikkeling om 

tred te hou met die veranderinge wat daar in elke department aan 

die gang is, terwyl die oog gehou word op die skep van 'n stroom 

bekostigbare, funksionele mediaprodukte om predikante en 

gemeentes te ondersteun in die bediening van die evangelie.

Ons gebed is dat die BM-bestuurspan die digitale transformasie 

suksesvol sal deurvoer en dat dit sal bydra om nog meer mense, 

veral jonger mense, te bereik op digitale platforms met die 

lewensveranderende krag van die evangelie van Jesus Christus. 


