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NUUSBRIEF 26/2016
Lees in die laaste Kerkbode van 2016:
Kerkbode van 2 Desember bevat verskeie bydraes oor en na aanleiding van die
Buitengewone Algemene Sinode.
Dit stel ook al die nuwe proponente, wat na afloop van hulle teologiese studie
gelegitimeer is, aan die kerk voor.
Lees verder oor hoe Communitas se Sentrum vir Predikantebegeiding die evaluasie van
dominees op ’n opheffende manier doen en lees oor ‘n Konferensie wat op George
gehou is oor die Bybel.
Kerkbode neem ook ’n oorsig oor die loopbaan van dr Pieter Fourie, asook afskeid van
dié uitvoerende hoof van Bybel-Media wat einde Desember die tuig neerlê.

Jongste Bybelkor-publikasies:
Boodskap vir Vandag: Die eerste vier boeke in hierdie reeks:
 In God se hande
 Bestem vir die liefde
 Die Man in die middel
 Om feestelik te leef
Prys: R 75,00 elk (BTW en posgeld ingesluit) - Reeds beskikbaar.
Elke boek in hierdie reeks is saamgestel uit die gewilde jaardagboek
Boodskap vir vandag, wat in e-boekformaat verskyn het.
Elke titel in hierdie reeks bevat 30 dagstukke oor ŉ spesifieke tema. Met
elke dagstuk delf die skrywer diep in die Bybel en daag sy lesers uit met
interessante stories en Bybelwaarhede wat ŉ groot invloed op hulle
geloofslewe en spiritualiteit kan hê.
Skrywer: Carel Anthonissen was tot in 2016 Direkteur van die Sentrum vir
Christelike Spiritualiteit. Hy behartig tans die Sentrum se werk op
Stellenbosch waar hy langer as 20 jaar studenteleraar by die NG
Studentekerk was. In dié tyd het hy onder meer navorsing oor die Duitse
teoloog Dietrich Bonhoeffer gedoen en deeltyds by die Departement
Waarde- en Beleidstudie doseer.

Jongste Jeugfokus (kategese) produkte:
Real lewe Take 4 - Lewe met geloof wat real is
 Real lewe Take 4 is die vierde en laaste gespreksgids in hierdie reeks
vir senior kategese.
 Dit is spesiaal ontwikkel deur die Kategese-taakspan van die
Algemene Sinode van die NG Kerk vir die geloofsontwikkeling van
graad 7- en hoërskoolleerders.
 Die gespreksgids word aangevul deur die Huisgeloof-gespreksgids.
 Hierdie reeks se fokus op Huisgeloof, bemagtig ouers om direk by
hulle kinders se geloofsvorming betrokke te raak.
Waaruit bestaan die Real lewe-pakket?
1. Die Real lewe-gespreksgids vir die jongmense wat hulle by elke
ontmoeting by die kerk gebruik (Prys: R55,00 BTW en posgeld
ingesluit)
2. Die Huisgeloof-gespreksgids met vrae wat by elke ontmoeting
aansluit en waaroor gesinne by die huis kan gesels (Prys: R40,00
BTW en posgeld ingesluit)
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‘n DVD met die volgende daarop (Prys: R130,00):
‘n Volledige leiersgids vir elk van die 29 ontmoetings.
‘n Verskeidenheid gedrukte hulpmiddels vir sommige ontmoetings.
‘n Verskeidenheid videosnitte en klanksnitte vir sommige ontmoetings.

Wow, dis waar! – Jaar 5:
Hierdie produkreeks bestaan uit drie komponente:
• Junior werkboek vir graad 1-3
• Senior werkboek vir graad 4-6 (Prys: R65,00 elk – BTW + posgeld ingesluit).
+ Aanbiedersgids op CD – (Prys: R330,00)
 Eenvoudige aanbieding
 Een leiersgids vir graad 1-6 (Snr en Jnr groepe)
 Volledige opsomming van die hoofpunte en besonderhede van elke
ontmoeting
 Alle bykomende hulpmiddels
 Integrasie met huidige LP3-inhoud en –komponente
 Gemeentes mag aanbiedersgids vir groepleiers uitdruk
Hierdie kategese-reeks is spesiaal ontwikkel deur die Kategese-taakspan van die
Algemene Sinode met die oog op die geloofsvorming van laerskoolleerders
(graad 1 - 6).

Vakature: Web-joernalis:
Bybel-Media en Tydskriftemaatskappy (uitgewer van die Christelike tydskrif, LiG) op Wellington, sal vanaf 1
Februarie 2017 ’n vakature hê vir die pos van web-joernalis. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir
die volgende:
 Skep van inhoud vir LiG en Bybel-Media se webwerwe.
 Bestuur en administrasie van inhoud op die digitale platforms van LiG.
 Hantering van LiG se digitale bemarking na lesers en ander kerkmense.
Die suksesvolle kandidaat moet oor die volgende vaardighede beskik:
 Uitstekende skryf- en joernalistieke vermoëns.
 'n Natuurlike aanvoeling en passie vir die digitale wêreld.
 ŉ Aanvoeling vir goeie ontwerp, foto's en kleurskemas.
 'n Hart vir die Christelike geloofsgemeenskap.
 Kennis van programme soos WordPress, Photoshop en InDesign sal 'n bonus wees.
Stuur 'n kort CV en die name van twee referente na bestuur@bmedia.co.za. Aansoeke sluit op Vrydag 9 Desember
2016.

Bybel-Media: Dankie-sê-dag: Vrydag 25 November was ‘n baie spesiale dag. Die geleentheid is gevier saam met
medewerkers, diensverskaffers, studente, donateurs en personeel. Alle besoekers is aan die verskeidenheid van
aktiwiteite in die Ferguson-gebou blootgestel. Dit was ook ‘n goeie geleentheid om die nuutontwerpte logo-reeks
van Bybel-Media bekend te stel.

Totsiens 2016... en Welkom 2017!: Die jaar 2016 loop vinnig uit. Dit was ‘n vol jaar met besondere momente.
Bybel-Media wil graag dankie-sê aan elkeen wat meegewerk en gehelp het om dit ‘n besondere jaar te maak.
Dankie vir gemeentes se ondersteuning, lidmate se betrokkenheid, vir baie geleenthede om by gemeentes, sinodes
en groepe Bybel-Media se aktiwiteite, publikasies en produkte te kon bekendstel. Ons nooi graag gemeeentes uit
om vir 2017 vroegtydig reëlings te tref vir optredes, uitstallings, inligtingspamflette, katalogusse en moontlike
preekgeleenthede/ bekendstellingsgeleenthede van BM.
Skakel 021 864 8223 of stuur ‘n e-pos na:
hans@bmedia.co.za

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:


Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210
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Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za
Of koop met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.org.za, klik dan op winkel, óf tik die
produknaam in.

Bybel-Media Handel wil graag almal vóór Kersfees só goed moontlik bedien.
 Oor die Kerstyd is ons winkel (en e-winkel) en bestelafdeling vanaf 23 Desember 2016 gesluit.
 Vanaf 3 Januarie 2017 pak ons die nuwe jaar aan met ywer en goeie diens.
Groete vanuit ‘n warm Wellington.
Hans Steyn
Bybel-Media
E-pos: hans@bmedia.co.za
Tel: 021 864 8223

