
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is ons? 

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika 

verskaf reeds vanaf 1820 bekostigbare 

Bybels aan alle Suid-Afrikaners in hulle 

eie taal en in geskikte formate, sodat 

almal die lewegewende boodskap van 

die Woord mag ervaar.  Ons visie is ’n 

Bybel vir elkeen – nie net vir diegene 

wat kan bekostig om ‘n Bybel te koop 

nie.  Ons doen dit deur die vertaling, 

vervaardiging en distribusie van die 

Woord van God in al 11 amptelike tale. 

Hoekom Aktief vir Bybels 
wees? 

Die Bybelgenootskap is ‘n nie-

winsgewende maatskappy, so ons 

maak staat op donateurs om ons te 

help om ons missie te vervul.  Een van 

die maniere waarop individue ons 

kan help om fondse te genereer, is om 

deel te neem aan Trap vir Bybels, net 

een been van ons Aktief vir Bybels 

program.  In enige van die groot 

wedrenne, is daar fietsryers wat vir 

Bybels ry. 

10 MAART 2019 CAPE TOWN CYCLE TOUR 

HELP ONS OM ‘N BYBEL IN DIE HANDE TE PLAAS VAN IEMAND 
WAT NOG NOOIT EEN BESIT HET NIE EN MAAK ‘N VERSKIL! 

Kom ry saam vir die Bybel span! 

http://www.capetowncycletour.com/wp-content/uploads/2015/09/ARGUS-POSTER-20152.jpg
http://www.capetowncycletour.com/wp-content/uploads/2015/09/Trap-vir-Bybels-1.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

HOE SKRYF EK IN? 

Ons het dit maklik gemaak vir jou om die 2019 Cape Town Cycle Tour vir Bybels te 
kan ry.   Klik eenvoudig op (hou “Control” in):   
https://www.biblesociety.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=351&Itemid=2180, vul jou 
besonderhede by “click here” in en sluit so by ons aan!  Sodra jy registreer het, sal 
ons jou ‘n faktuur vir betaling van jou inskrywing stuur, waardeur jy jou plek in die 
resies verseker. 
 
Ons het die volgende pakkette beskikbaar: 
 
Opsie 1: Gewaarborgde inskrywing + Donasie: ‘n Bybel vir die armes = R1 300  
Opsie 2: Gewaarborgde inskrywing + Donasie: ‘n Bybel vir die armes + goodie sak = R1 650  
Opsie 3: Gewaarborgde inskrywing + Donasie: ‘n Bybel vir die armes + fietsry hemp = R1 900  
Opsie 4: Gewaarborgde inskrywing + Donasie: ‘n Bybel vir die armes + goodie sak + fietsry hemp = R2 300  

 
Ons sal ook ‘n prys hê vir die persoon wat die meeste fondse vir ons genereer hierdie 
jaar, in die vorm van ‘n luukse Bybel in die taal van hulle keuse.  Fondsinsamelings 
vorms is beskikbaar by ons kontakpersoon hieronder genoem. 

BESOEK ONS STALLETJIE BY DIE “LIFECYCLE EXPO” OM 
MEER OOR ONS UIT TE VIND! 

Kontak Besonderhede: 
Corné Basson:  021 910 8788 – basson@biblesociety.co.za 
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