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Voorwoord
Dit is met groot opgewonden
heid dat ons vertel van BM 
se aksies, nuwe publikasies, 
bedienings, en van ’n tydskrif 
en ’n koerant wat die evangelie 
versprei en predikante, 
gemeentes en lidmate onder
steun. Hierdie jaarverslag 
oor die tydperk Maart 2021 
tot Februarie 2022 kyk na 
impakvelde van BM. 
Ons is aktief aan die bou aan ’n multi
kantige digitale platform. Ons is dus 
besig om onsself as ’n mediaorganisasie 
vir die 21ste eeu te posisioneer. 
Bybelkor, LiG, Kerkbode en die Nehemia 
Bybelinstituut is besig om onder die 
strategiese leiding van die direksie te 
groei na ’n “digitaal eerste”organisasie.

Die digitale transformasie van BM lê 
opwindende uitdagings en geleenthede 
voor die deur van die bestuurspan. 
Die span fokus daarop om strategiese 
doelwitte te implementeer om nog 
meer mense op digitale platforms met 
die lewensveranderende krag van die 
evangelie van Jesus Christus te bereik. 
Ons fokus op die skep van ’n stroom 
bekostigbare, funksionele mediaprodukte 
om gelowiges, gemeenteleiers en 
gemeentes in die bediening van die 
evangelie te ondersteun.
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Van die Direksie
Hierdie jaarverslag vier die bydraes van almal wat 
BybelMedia se mediabedienings ondersteun. 
Ons is bevoorreg om donateurs met oop hande 
en aktiewe ondersteuners te hê. Met hierdie 
jaarverslag sê ons dankie! 
Die heel beste dankie is om te vertel hoe betekenisvol die 
bedienings is, en hoe wyd die impak daarvan tref.

Wanneer ons vertel wat BybelMedia (BM) alles doen, word dit 
ook duidelik wie BM is. 

Die afgelope paar jaar beleef die mediawêreld onophoudelike 
stroomversnellings. Wat altyd gewerk het, werk nou nie meer nie. 
Dit kan ’n organisasie maklik energie en fokus laat verloor. Innerlike 
verlamming ontstaan.

Let op dat BM die afgelope paar jaar hard gewerk het om  
’n mediabediening vir die 21ste eeu te wees. Dit het met 
komplekse terreinverkenning, navorsing, beplanning, harde werk, 
toetslopies, intense konsultasie, spanwerk en die soek van baie 
praktiese wysheid gepaardgegaan.

Ons doen dit om getrou te bly aan die tydlose boodskap van God 
wat in Jesus Christus onder mense kom huis opsit het (Joh 1:14, 
Die Boodskap). Daarmee het God bewys hoe lief Hy die wêreld 
het sodat elkeen wat in Hom glo die vernuwende krag van die 
evangelie sal beleef en altyd met God sal leef (Joh 3:16).

Dit alles word deur donateurs, ondersteuners en voorbidders 
moontlik gemaak. Dankie dat u BM as vennoot in geloof en 
bediening vertrou. Dankie vir u donasies. Dankie dat u ons 
produkte en dienste gebruik. Dankie dat u vir ons bid.

DANIE MOUTON 
VOORSITTER: DIREKSIE
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’n Hele paar honderd hiervan is ander uitgewers se produkte.  
Nuwe produkte word deurlopend bygevoeg.

 BOODSKAP VIR VANDAG   
is ook beskikbaar as ’n app en het tans » 

8 620 
GEBRUIKERS 

804 300 
WEBBESOEKERS 

Treffende 
dagstukkies
Bemoedig gelowiges  
wêreldwyd digitaal met die 
boodskap van Jesus

5 510  INTEKENAARS 
ontvang elke dag per epos  
ons inspirerende dagstukkies,  
Boodskap Vir Vandag. 

1 964 700
 OORDENKINGS 
is altesaam vanjaar uitgestuur.

Onder steunde 
bedieningswebwerwe
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.

1

Tans is daar » 

 PRODUKTE IN BM SE EWINKEL  
https://eshop.bybelmedia.org.za/1 340

2

 Die span van Kliëntediens en  
 Operasionele Bestuur 
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Missio:  
Stimulerende 
bedienings platform
Gee deur ’n aanlyn platform aan mense  
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-bedienings-
materiaal wat aanlyn beskikbaar is. Die eerste aanlyn 
lidmaatskap plan 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.

BM fokus aktief op die uitbreiding van missio.org.za se inhouds-
aanbod deur bedieningsmateriaal uit die argief asook nuwe 
gemeente reekse, in samewerking met inhoudvennote, by te voeg. 

FaithStyle
webwerf
BybelMedia is opgewonde om 
faithstyle.co.za bekend te stel. 
Hierdie diens bied aan gelowiges die 
geleentheid om dieper insig te ontwikkel 
in hulle unieke geloofstyl deur ’n aanlyn 
vraelys (ongeveer 10 minute) te voltooi en 
’n gratis verslag te ontvang. Die FaithStyle
verslag help gelowiges om geloofswaarhede 
te integreer, verhoudings met ander mense 
te verdiep, hulleself beter te verstaan en te 
aanvaar, en ’n impak in die wêreld te maak.

Geloofsleiers kan doeltreffend bedien wanneer 
hulle weet hoe mense glo. Faithstyle.co.za bied  
gespesialiseerde funksionaliteit vir geloofs leiers  
(predikante, kleingroepleiers en leiers van Bybel
studiegroepe) om groepe gelowiges uit te nooi  
om hulle individuele en kollektiewe geloofstyl 
te ontdek. Kollektiewe FaithStyleverslae stel 
geloofsleiers in staat om bedieningsprioriteite 
vas te stel en geloofs onderskeidend die 
groep se volgende stappe te bepaal.

3

590+ Gemeente leiers gebruik reeds
 MISSIO.ORG.ZA 

4

 Die Missiospan 
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Ondersteunende 
kerkjaar produkte
Ons kerkjaarprodukte vestig en brei die 
bewussyn van die kerkjaarritme uit – dit 
ondersteun gelowiges en gemeentes om 
deur die jaar heen deur met Jesus se storie  
te reis deur produkte wat by die kerkjaar  
se seisoene aansluit.
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. 

Die publikasies Woord en Fees en Leesrooster vir lidmate 
vorm deel van die kerkjaarprodukte. Woord en Fees 2021
2022 is aanlyn beskikbaar by missio.org.za en Leesrooster vir 
lidmate 20212022 is in gedrukte formaat beskikbaar gestel.

LiG:  
Getuienisse
Deernisvolle getuienisse lok  
derduisende na platform 
Die herposisionering van lig.co.za  
as ’n aanlyn gemeenskap gebou rondom 
videoverrykte lesersgetuienisse toon 
uitsonderlike groei in webverkeer in 
vergelyking met dieselfde tydperk  
verlede jaar.

5

6

 LiGLESERSDAE » 
Hierdie aanlyn geleentheid met die oog op nuwe advertensie
vennootskappe en samewerking met eksterne vennote was ’n groot 
hoogtepunt in 2022. 

Unieke  
gebruikers

57
4 0

24

Klieks

1 2
57

 06
2

20222021

 GROEI IN  
 WEBVERKEER  
 BY LiG 
Gemeet van  
Maart 21 tot  
Maart 22 1 778 450 GEMEENTE  INDIVIDUELE 

BESTELLINGS BESTELLINGS

Rakverkope is steeds die hooffokus met ’n intekenaarbasis van:

 LiGTYDSKRIF » 
Ons bou voort op die herposisionering van LiG as  
’n maandblad na ’n kwartaalblad (book-azine).  

19
2 1

79

Unieke  
gebruikers

Klieks

30
7 4

60
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Kerkbode: 
Kerkkoerant
Betroubare speler in die  
NG Kerk se nuus en vakature
ekosisteem 
Kerkbode hou lidmate en kerkleiers van 
die NG Kerk steeds ingelig op die digitale 
platform (gratis web en toepassing). Data toon 
die gewildste aanbod is die diens rondom 
werkgeleenthede binne die kerk (Vakatures), 
met die lesersbydraes wat ook belangstelling 
lok te midde van stroom versnellings binne  
die NG Kerk in aanloop tot die Algemene 
Sinode in 2023. 

7
21

7 1
30

Unieke  
gebruikers

Unieke  
gebruikers

Klieks

1 2
04

 91
5

Klieks

1 1
31

 23
0

20222021

 GROEI IN  
 WEBVERKEER  
 BY KERKBODE 
Gemeet van  
Maart 21 tot  
Maart 22

 VRIENDE VAN  
 KERKBODE 
Ons bemark  
steeds die  
maklike,  
digitale manier vir  
Kerkbodelesers om ons  
finansieel te steun »
https://kerkbode.christians.co.za/
vriende-van-kerkbode/

±4 000  EKSEMPLARE  word
15 keer per jaar gedruk.

 GEMEENTES  
 TEKEN IN 

 GEDRUKTE KOERANT » 

±183 
op die koerant. 

28  NUWE GEDRUKTE BOEKE  het die afgelope  
finansiële jaar by Bybelkor verskyn. 

Opbouende  
Bybelkorhulpbronne
Begelei gelowiges op hulle geloofspad deur 
betroubare hulpbronne te ontwikkel.
BybelMedia 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 subskripsiegrondslag. Ander produkte sal 
in gedrukte formaat beskikbaar wees. Talle produkte sal aanlyn 
sowel as in gedrukte formaat beskikbaar wees.

8
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22
2 7
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Publikasies
Verdiep gelowiges se Bybelkennis en  
ondersteun hulle op hulle geloofsreis.
BybelMedia se publikasieafdeling ontwikkel boeke, reekse en 
hulpmiddels vir gemeentes, Bybelstudiegroepe, gespreksgroepe, 
lidmate, jongmense en kinders. Ons werk nou saam met die 
sinodale taakspanne en publiseer ook teologiese boeke.

 Die LiG en Kerkbodespan 

 Publikasiehoof 
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12  NUWE 
JEUGPRODUKTE 

is vanjaar ontwikkel

168 
 HERDRUKKE   
vir Bybelkor  
en Jeugfokus.

 DIE AFGELOPE BOEKJAAR  
 WAS DAAR » 

Drukop
aanvraag 
herdrukke
Vergroot die impak van produkte 
met herdrukke en drukop
aanvraagproses
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.Omvattende 

Jeugfokuskategese
produkte
Lei die jeug na Jesus en ondersteun hulle op hulle 
geestelike pad met ’n reeks kategeseprodukte vir 
alle ouderdomme
In hierdie finansiële jaar is daar gefokus op die ontwikkeling van 
Jeugfokus se tweede volledig digitale kategesemateriaal vir 
gebruik in 2022. 

Die span is ook baie opgewonde oor ons Liglandboeke 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. Hierdie reeks boeke is beskikbaar in 
Afrikaans, Engels, isiXhosa en Sesotho.

10

11

Impakvolle 
videogrepe
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. 

 BM SE YOUTUBEKANAAL HET  
 DIE AFGELOPE JAAR »  

12

Die video’s is

116 209x
 GEKYK 

115
 VIDEO’S 
bygevoeg 

5 500 ure 
 SE KYKTYD 
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Nuusbriewe  
Maak mense bewus  
van topgehalte geestelike 
produkte

438 900
 NUUSBRIEWE 
met inligting oor 
• nuwe Bybelkorprodukte
• Jeugfokusprodukte
• spesiale aanbiedings 
• BlackFriday 
is vanjaar deur BM uitgestuur. 

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

 SEDERT OKTOBER 2020 IS » 

1 724 eksemplare van  
die luukse en 
standaard uitgawe 

& 289 van die grootdruk 
weergawe verkoop

2 403 600
NUUSBRIEWE  
die afgelope jaar  
deur BM uitgestuur.

 IN TOTAAL IS » 

1 272  GEMEENTES  
het lisensies hiervoor

*CCLI Verantwoordelik vir die liedere se
 LISENSIËRING EN ELEKTRONIESE  
 PROJEKSIE 

*Christian Copyright Licensing International

Liedboek van die kerk

BM Verantwoordelik vir die Liedboek se
 KOPIEREG, DRUK EN VERSPREIDING 

www.vonkk.co.za

576 
 LISENSIEHOUERS 

465  LIEDERE  IN TOTAAL 
op die webtuiste 

FLAM 
Musiek-
uitgewers

VONKK

13

Elkeen is vir Apple én Android
toestelle beskikbaar.

word tans deur BM onderhou.
9  VERSKILLENDE  

 TOEPASSINGS 

Toeganklike kerk
musiekhulpbronne
Help mense om God op nuwe maniere te loof en 
prys deur die voortgaande ontwikkeling van maklik 
toeganklike musiekhulpbronne
Saam met die twee sinodale taakspanne VONKK en FLAM, versamel, 
ontwikkel en voorsien BM hoëkwaliteitkerkmusiek aan orreliste, 
gemeentes se musiekleiers, aanbiddingsleiers, orkeste en kore. Dit 
vergemaklik die gebruik van musiek in gemeentes se bediening. 

Pasklaartoepassings 
(apps)
Gee aan mense digitale toegang  
tot die evangelie deur pasklaar  
toepassings
Die ontwikkeling en instandhouding van  
toepassings (apps) bly ’n fokus punt in die lig van  
die groeiende belangrikheid daarvan as  
kommunikasie kanaal. 

15

14

www.flam.co.za

809  LISENSIEHOUERS 

649  LIEDERE  
in hul katalogus
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Nehemia Bybelinstituut: 
Opleiding
Verryk die teologie en bemagtig die leiers van 
onafhanklike kerke se leiers in SuiderAfrika deur  
NBI en Sokhanyakursusse en strategiese 
vennootskappe
NBI streef daarna om uitstekende akademiese ondersteuning aan 
kerkleiers en studente te bied en aan die QCTO se regulasies te voldoen.Allesineen 

en maklikom
tegebruik
Jaarboek
Bemagtig kerkkantoor
personeel met nuut 
bygewerkte inligting in  
’n allesineen en maklikom
tegebruikboek, die Jaarboek 
van die NG Kerke

 DIE JAARBOEK BLY ’N NUTTIGE  
 BRON VIR DIE KERK » 
Verkope van die 2021uitgawe is as volg:

1 168  HARDE  
 KOPIEË 

& 106  ELEKTRONIESE  
 KOPIEË (CD’s) 

Dit getuig van die feit dat NBI as ’n betroubare vennoot beskou word.

NBI is geakkrediteer as ’n opvoedkundige opleidingsverskaffer. Die 
NBIkursusse is by die Gehalteraad vir Ambagte en Beroepe (QCTO) as 
NQF Vlak 2 en 5kursusse geakkrediteer. 

NBI is ook lid van die Assosiasie van Christelike Godsdienspraktisyns 
(ACRP). Albei kursusse is goedgekeur as voortgesette professionele 
opleidings programme van die ACRP.

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

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 NBIkursus as ’n oorbruggings kursus gebruik om studente vir 
’n BThgraad voor te berei. 

 STUDENTE 3 000+ 
in SuidAfrika en ander Afrikalande te dien.

Deur die ondersteuning van BM se donateurs  
kon NBI daarin slaag om

16 17

 Die NBIspan  
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Leersentrums
Verander die lewens van 
kerkleiers deur leersentrums  
in SuiderAfrika
NBI is tans besig om kontrakte te sluit 
met sewe vennote in KwaZuluNatal, die 
OosKaap en Gauteng.  

Die getal studente wat NBI bereik, word 
moontlik gemaak deur vennootskappe 
met die 79 leersentrums in die land. Planne 
is in plek geplaas om hierdie fasiliteerders 
se vaardighede te verskerp sodat hulle die 
studente doeltreffend kan oplei.

Ons is besig om voor te berei vir ’n QCTO
oudit en is in gesprek met Hugenote 
Kollege vir sertifikate in die toekoms.

20%
Afrikaans

65%
Engels

11%
Zoeloe

3%
Xhosa

1%
Tsonga

 NBI BIED HIERDIE KURSUSSE AAN  
 IN DIE VOLGENDE VYF TALE » 

561
 SUIDAFRIKAANSE  
 STUDENTE  in totaal

936 studente het vir die
 KERKLEIERSKAP EN  
 BEDIENINGSONTWIKKELING 
kursusse ingeskryf 

20% van die studente doen 
 DIE KURSUSSE OP HULLE EIE 

toetse  
gemerk 

1 100
 sertifikate  

uitgereik 

143
 NBI HET DIE AFGELOPE JAAR » 

Echo of His Call 
Ministries in Indië
BM is al vir meer as 
42 jaar betrokke by 
die verkondiging 
van die evangelie 
in Indië. Dit 
word gedoen in 
vennoot skap 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 korrespondensiekursus 
gevestig. Vir dié doel word dele van die 
NBIkursus gebruik. Dit is beskikbaar in 
Engels, maar is ook in Tamil vertaal.

5 000+
 STUDENTE 
voltooi jaarliks  
hierdie kursus –  
die meerderheid  
in Tamil 

18

20

34  AFRIKALANDE HET NBIVENNOTE 
wat teologiese opleiding aan kerkleiers van regoor  
die spektrum van onafhanklike Afrikakerke verskaf.

NBI is baie dank verskuldig aan vennote wat hierdie opleiding moontlik 
maak, soos die Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS), 
Esperança Para Novo Rebento (Espanor), MilangeMozambique; Volta
Biblia in SuiderMosambiek, Christian AudioVisual Action (CAVA) in 
Zimbabwe, en Hope for Africa Mission (HAM).

Belangrike vennote van NBI sluit in: vrywillige fasiliteerders, teoloë, 
opleidingsvennote soos universiteite en kolleges, missionale organisasies, 
kerke en pastore, leraars en ACRP, ’n professionele instansie.

19
Uitbreidende  
Afrikavoetspoor
Maak ’n groot impak deur na  
Afrikalande uit te brei
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Bevrydende 
tronk
bedienings
materiaal
Verander die lewe van 
gevangenes in SuidAfrika 
se tronke deur spesiaal 
ontwikkelde materiaal

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

NBI maak gebruik van pastorale beraders en  
adviseurs om gevangenes in hulle moeder
taal deur korrespondensieberading te  
ondersteun. Byna 500 mense het die 
afgelope jaar baat gevind by die persoonlike 
aandag van ons pastorale beraders.

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

235
Daar is

 TRONKE 
in SuidAfrika

van hierdie tronke  
ontvang jaarliks
 ±10 000 BOEKE  
 VAN NBI 

226/96%

Dit beteken 16%
van die ongeveer
 170 000 GEVANGENES 
in SuidAfrika word  
deur NBI bereik

 TRONKBEDIENING  
 KURSUSSE 18

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

 NUWE  
 SERTIFIKATE 1 400

is uitgereik aan gevangenes  
wat die gevangenis  bediening
kursusse voltooi het. 

21

22

 Die Finansiesspan  
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Fondswerwing
BM is afhanklik van finansiële bydraes van goed 
gesinde individue en instansies om ’n impak te maak.
In die jaar wat verby is, is ons telkens verras deur die welwillendheid  
van donateurs wie se ruim bydraes ons, as ’n niewinsgewende 
organisasie, help om ons werk te doen. Dit maak al BM se media
bedienings moontlik, en maak sodoende ’n verskil in duisende mense 
se lewens. Ons is dankbaar oor die wonderlike voorreg om, met hierdie 
finansiële ondersteuning, ons roeping uit te leef.

 BESOEK GERUS ONS WEBBLAD »   
www.bybelmedia.co.za

23

 BybelMedia se personeel 


