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Waar staan ons?
Ons is steeds midde-in grendeltyd – 'n situasie wat ons nooit 

voorsien het en glad nie geken het nie, maar intussen vir ons 

almal 'n leefwyse geword het.

In hierdie Waterkruik gaan ons van die veronderstelling uit dat 

die grendeltyd op 30 April sal eindig.  Indien dit nie gebeur nie, 

of as die terugkeer na normaal stelselmatig ingefaseer gaan 

word, pas ons enige reëlings wat ons hier tref, ook weer aan.

Ons het nou reeds gewoond geraak aan ons gemeente se 

WhatsApp-groepe, die weeklikse klankgreep wanneer een van 

ons dominees ons 'n bietjie moed inpraat, die Familienuus wat 

teen die einde van die week uitgestuur word, die weeklikse

Bybelstudiestukke wat ons op die groepe ontvang, en Sondae 

se preke waarvan die klankgreep op die groepe uitgestuur word 

en die video op ons YouTube-kanaal geplaas word.

Ons leraars sal met hierdie bedieningstyl voortgaan totdat ons 

Sondagprogramme weer tot normaal terugkeer.  Iets van ons 

nuwe elektroniese bediening sal egter ná die grendeltyd bly 

voortbestaan!

Jeugbediening
Ons Jeuggroepe sal hervat sodra ons gewone eredienste weer 

aan die gang kom.

Ons wil almal aanmoedig om tyd te maak en moeite te doen om 

as gesinne kerk-by-die-huis te wees. Ons leraars gee graag 

wenke en programme om gesinne hiermee te help.  Kontak ons 

leraars of jeugleiers in hierdie verband.

Daar is 'n baie oulike gratis toepassing in ons selfone se e-

winkels beskikbaar wat nuttig gebruik kan word vir 

huisgodsdiens.  Soek "DinkJeug Families", laai dit af, en 

siedaar – julle kan elke dag na 'n kort boodskap luister, lekker 

saamgesels oor julle geloof, lekker dinge saamdoen …

Laat dit dan sommer julle gesinsgewoonte word wat julle nie 

weer ná die grendeltyd laat val nie.

Ons Hartklopgroep (ons belydenisklas) het sedert die begin 

van die inperking weekliks 'n aanlyn-klas!  Ons gebruik ons 

selfone om sommer so vanuit ons eie spasies heerlike

gesprekke te voer, 'n bietjie met mekaar te skerts, en ook saam 

te bid.

Doop
Ouers wat in Junie, Julie of Augustus hul kindertjies 

wil laat doop: kontak asb een van die leraars om in 

te skakel by die doopvoorbereidingsgroep (4 

geleenthede van 90 minute elk, gedurende Mei).

Webtuiste: www.ngermelo.com

Facebook-blad: NG Kerk Ermelo
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Feesgeskiedenis
Ons hervat hierdie rubriek 
weer ná die onbeplande 

April 2020-Covid 19 
nasionale reses, wanneer 

ons gemeente weer op al 6 
silinders vuur.

BASAAR

Ons basaar is geskeduleer vir 8-9 Mei, wat slegs 'n 

week ná die opheffing van die grendeltyd is.

 Dit laat ons met baie min tyd vir voorbereiding;  en

 Ons ontmoedig steeds die bymekaarkom van ‘n 

groot aantal mense.

In die lig hiervan het die Kerkraad die afgelope paar 

dae die baie moeilike besluit geneem om die 

BASAAR UIT TE STEL.

Die kerkraad dink aan die naweek van 4-5 September.  

Hou voorlopig daardie datum oop vir 'n MEGA-Basaar!  

Ons hou egter die verloop van die pandemie dop en 

neem mettertyd 'n finale besluit.

Bid asb saam met ons vir leiding hieroor …

Baie belangrike
aankondiging!

Ons dominees sê …  Liewe Geloofsfamilie, hoe graag ons 

ook wil, kan en mag ons julle nie besoek voor die grendeltyd

opgehef is nie.  Ons wil julle egter verseker dat ons ENIGE TYD 

vir ENIGIETS telefonies beskikbaar is – selfs vir 'n geselsie.  

Moenie dink jy pla nie.  Bel of WhatsApp ons gerus.

Ds Jaco

082 804 1810

Ds Luné

079 963 2391

FONDSE
Ons doen 'n beroep op al ons lidmate om nie in die 
grendeltyd te vergeet om steeds dankofferbydraes
te maak nie.  Die kerkraad het lopende verpligtinge 
wat nie nagelaat kan word nie.  Die uitstel van die 
basaar plaas ook groot druk op ons gemeente se 

kontantvloei.
Ons is ook bewus dat van ons eie geloofsfamilie in 

die nabye toekoms ons daadwerklike ondersteuning 
gaan nodig hê.  Daarom doen ons 'n beroep op 

almal om ook hiervoor by te dra.  Terselfdertyd wil 
ons kerk-in-die-wêreld wees en help waar ons kan. 

Dankie vir almal se begrip en goeie gesindheid!
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