
Woeker
vir Bybels

noordelike streek
p 2002 kempton park 1620
t 011 970 4010 
e bibjhg@biblesociety.co.za

oostelike streek
p 30801 mayville 4058
t 031 207 4933/4/5 
e bibdbn@biblesociety.co.za

sentrale streek
p 12149 brandhof 9324
t 051 444 5980 
e bibbfn@biblesociety.co.za

suidoostelike streek
p 7579 newton park 6055
t 041 364 1138 
e bibpe@biblesociety.co.za

westelike streek
p 4848 tygervallei 7536
t 021 910 8777 
e bibcpt@biblesociety.co.za

hoofkantoor
p 5500 tygervallei 7536
t 021 910 8777 
e biblia@biblesociety.co.za

Wie is ons 
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is in 1820  
gestig en gee al vir die afgelope 200 jaar hoop  
aan Suid-Afrikaners in die vorm van die Bybel.  
    Dit is die taak van die Bybelgenootskap van 
Suid-Afrika om bekostigbare Bybels te voorsien vir 
elkeen in hul eie taal en in geskikte formate sodat 
almal die lewegewende boodskap van die Woord  
mag ervaar.
    As ’n nie-winsgewende maatskappy steun die  
Bybelgenootskap baie op die ondersteuning van  
sy donateurs wat op verskillende maniere geld vir 
Bybelverspreiding insamel.
    As organisasie wil ons ons getroue ondersteuners 
in hulle fondsinsamelings pogings help waar ons kan. 
Hier is dus ’n paar voorstelle hoe daar fondse vir  
Bybels ingesamel kan word:

Plastiekhouers
• Kan met R2- of R5- 
muntstukke gevul word 
• ’n Maklike manier om 
vinnig en doeltreffend  
geld in te samel
• Geskik vir alle 
ouderdomme
• Ideaal vir gebruik  
by skole, Sondagskole  
en kerkvergaderings  
• Vol houers kan of deur 
Bybelgenootskap personeel 
afgehaal word of die  
fondse kan elektronies 
oorbetaal word.

Nootbuisies
• Omgewingsvriendelike kartonbuisies met ’n insetsel 
wat meer omtrent een van die Bybelgenootskap se 
projekte vertel 

• Kontantnote word 
opgerol en in die  
buisie gesit 
• Kan by vergaderings, 
konferensies en  
kerkkollektes gebruik 
word, waar die buisies 
dadelik weer opgeneem 
word.

Aktiwiteite vir Bybels
Geleenthede 
• Galadinees en etes met Bybelse temas is, onder 
andere, baie gewilde fondsinsamelingsprojekte 
• Hierdie geleenthede genereer nie net fondse 
nie maar help ook om, in ’n ontspanne atmosfeer, 
verhoudings met nuwe donateurs te bou.    

Ander inisiatiewe 
• Bybelleesmarathon
• handgeskrewe Bybels 
• pannekoek- en jaffelbak 
• potjiekoskompetisie 
• koorfeeste
• konserte 

Hoe jy kan help
In die uitvoer van sy taak is die Bybelgenootskap afhanklik 
van jou ondersteuning. Behalwe bogenoemde opsies kan 
jy ook deur die volgende maniere betrokke raak: 
• word ’n gereelde donateur
• sluit aan by die Bybel-per-Maand-klub
• maak ’n bemaking aan die Bybelgenootskap in jou 
testament
• dra by deur ons verskeie projekte

Kontak jou Bybelhuis

Raak betrokke
As jy by die werk van die Bybelgenootskap betrokke 
wil raak, kontak jou naaste Bybelhuis. Vir meer inligting 
besoek www.bybelgenootskap.co.za.

Bankbesonderhede vir direkte inbetalings: 
Bank: ABSA
Rekeninghouer: Bybelgenootskap van Suid-Afrika
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005

Aktief vir Bybels  
• Hierdie is ’n prettige en sportiewe manier om geld vir Bybels in te samel 
• Sportgeesdriftiges kry borge en donasies wanneer hulle stap, hardloop, 
fietsry, swem, gholf speel of enige ander tipe sportaktiwiteit vir Bybels aanpak. 

bybelgenootskap van suid-afrika


