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Waarom jou gemeente LIG moet bestel:
 LIG lewer diens aan gesinne en gemeentes
 LIG is opgewek, oopkop en tiptop - ’n inspirasie vir die hele gesin
 LIG skryf vir elke pa, ma, peetma, enkelpa, aanneemma, stiefpa,
alleenloper, oupa, ouma, kleuter, kind en tiener
 LIG sorg op ’n besondere manier vir Christen-tieners deur
die webwerf www.lignet.co.za
 LIG bied oplossings vir aktuele sake wat moderne gesinne moet hanteer
 LIG motiveer gesinne om die Here te dien
 LIG motiveer gesinne om positief en met oorgawe te leef
 LIG motiveer gesinne om ’n verskil in hulle leefwêreld te maak
 LIG-gesinne is wen-gesinne!
Bybel-Media (die uitgewer) stel LIG reeds jare lank teen ’n spesiale verminderde prys (in vergelyking met die kleinhandelprys) aan gemeentes beskikbaar. Oor die jare het daar ’n LIG-familie
met 122 000 lesers (gemeentes en individue van verskeie kerke tot sover as Nederland, Koeweit en Australië) ontstaan. Talle van hierdie lesers getuig van die positiewe rol wat LIG in hulle
persoonlike lewe en ook hulle gesinslewe speel.

NB! Ons gee groter
afslag hoe meer
kopieë u bestel.
Byvoorbeeld:
 Vir ’n bestelling
van 100 LIG is
die eenheidsprys
R12,15 teenoor
R15,50 vir ’n
bestelling van 10
(vergelyk dit met
die winkelprys
van R21,50 vanaf
Februarie 2009).
 Indien u 100
kopieë van Kerkbode bestel, is
die eenheidsprys
slegs R4,06 per
kopie - teenoor
R9,80 wanneer u
’n bestelling van
10 plaas.

Waarom jou gemeente Kerkbode moet bestel:
 Kerkbode is ’n onontbeerlike instrument vir kommunikasie
binne die NG Kerk. Dit is ook een van die grootste en gesaghebbendste kerkkoerante in die wêreld!
 Met aktuele berigte en artikels oor kerksake in die algemeen,
maar ook sake wat u gemeente raak, verseker Kerkbode dat lidmate goed ingelig is sodat hulle aan die proses van meningsvorming kan deelneem en ingelig oor geloofsake kan gesels.
 Kerkbode is ‘n spieëlbeeld van die breër kerkgemeenskap. Daarsonder is dit vir predikante, kerkraadslede en lidmate onmoontlik om die volle omgang van ons kerk se diversiteit te verstaan.
 Geen ander medium in die kerk bied aan leraars en lidmate ‘n
beter geleentheid om die Seisoen van Luister ’n werklikheid te
maak nie. In Kerkbode word al die verskillende roepstemme van
ons tyd gehoor.
Vir Bybel-Media, die uitgewer van Kerkbode, is dit noodsaaklik om
Kerkbode aan soveel as moontlik lidmate beskikbaar te stel. Om dit
vir jóú gemeente moontlik te maak om by die 100 000 Kerkbodelesers (landwyd en in Namibië) aan te sluit, word die koerant teen ’n
spesiale verminderde prys vir alle gemeentes aangebied.

Kan jou gemeente bekostig om nié
Kerkbode en LIG te lees nie?

Bestelvorms is in Oktober na u kerkkantoor gepos.
Indien u dit nie ontvang het nie, kan u dit aanvra by
jeanne@tydskrifte.co.za of 021-864-8252.
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