
Vandag se program 
09:00  

• Baie welkom by ons inry-diens! Nuwe lidmate en 

besoekers: Welkom!  

• Die frekwensie vir jou radio is 87.5 FM, 

tensy anders aangekondig. 

Ons Kerkkantoor se Besonderhede: 

Sandra en Fiona – Maandag tot Vrydag 08:00 tot 12:30; Telefoon (017) 811 4581 of  (017) 811 1470 

 E-pos: admin@ngkermelo.co.za of finansies@ngkermelo.co.za Webtuiste: www.ngermelo.com 

Bankbesonderhede: NG Kerk Ermelo, ABSA Bank, Tjekrekening  Nr  870 580 010 

Tema: Vergifnis 

Skriflesing: Genesis 50:15-21 

Vir hulp: Flikker jou motorligte! 

 13 September 2020 

Jy kan nou jou offergawe by die 

erediens/inrykerk, maandelikse 

dankoffer of enige ander betaling met 

SnapScan doen. Al wat jy nodig het is ‘n 

geaktiveerde SnapScan-App op jou foon. 

Jy rig slegs jou foon se kamera op die 

blokkie, vul die bedrag in … en dis 

gedoen. Vra gerus as ons moet help! 

Loof die Heer, Hy is goed 
  

1. Loof die Heer, Hy is goed, 

loof sy heilige Naam; 

laat alles in die groot heelal 

die Here loof. 

  

Ek wil die Here loof 

(ek wil die Here loof), 

loof met my hele hart 

(loof met my hele hart) 

Hy gee hul wat roep, 

weer nuwe krag. 

  

2. Hy't my sonde vergeef 

en Hy maak my sy kind - 

laat alles in die groot heelal 

die Here loof. 

  

Ek wil die Here loof 

(ek wil die Here loof), 

loof met my hele hart 

(loof met my hele hart) 

Hy gee hul wat roep, 

weer nuwe krag. 

  

3. Loof, o hemel, die Heer, 

al die engele saam - 

laat alles in die groot heelal 

die Here loof. 

  

Ek wil die Here loof 

(ek wil die Here loof), 

loof met my hele hart 

(loof met my hele hart) 

Hy gee hul wat roep, 

weer nuwe krag. 

Helder skyn u lig vir die nasies  
 

1. Helder skyn u lig vir die nasies, 
'n vreugdeglans om die mense te verlig 

tot die hele wêreld kan sien 
U is die lig. 

Mag u lig, Heer, deur ons skyn. 
  

2. Vrolik klink ons lied vir die volke, 
'n pryslied bring 

al die nasies om ons saam 

tot die hele wêreld kan jubel oor u Naam 

Mag u lof, Heer, deur ons klink. 
  

3. Balsem bring herstel vir die wonde, 
'n sagte salf vir die mense met hul seer 

tot die hele wêreld kan sien 
dat U genees. 

Mag U troos, Heer, deur ons bied. 
  

4. Heer, u Woord gee hoop aan die nasies; 
'n hartvol hoop om die volke te verbly 

tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. 
Mag U hoop, Heer, deur ons gee. 

  
5. U is Koning, Heer, oor die aarde. 
Die mense vra na u wil om U te eer 

tot die hele wêreld kan juig dat U regeer. 
Laat u ryk, Heer, in óns kom! 

Laat u ryk, Heer, deur óns kom! 
Laat u ryk, Heer, oral kom! 
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    DEURRY-BASAAR …! 

   Datum:  Naweek van 23-24 Oktober.                          Tema: Gesinsvakansie 

Vrydagaand 18:30 

Inryfliek en Roadhouse 
Vooraf-kaartjies is beskikbaar vir die inryfliek teen R100 per motor, wat 

springmielies insluit. ‘n Lekker film vir oud en jonk!  

Te ete en te drinke by die roadhouse: Slapchips (R15), Boereworsrolle 

(R20), of ‘n kombinasie wat ‘n boereworsrol en ‘n pakkie slapchips insluit vir 

slegs R30!  Gewone hotdogs is beskikbaar vir die kinders teen R10.  

Daar is ook baie lekkergoed, skyfies, koeldrank en masjienkoffie beskikbaar! 
 

Saterdag 08h00-14h00 

Deurry-Gesinsvakansie 
Kom ry saam deur 3 gesinsvakansies (Wildtuin, Seevakansie en ‘n 

Internasionale vakansie). Die roete word so uitgelê dat jy rustig kan deurry en 

op die roete is baie kosstalletjies en aktiwiteite vir oud en jonk! Kom geniet 

jaffels, ribburgers, roosterkoeke, biltong, tuisgebakte brood en nog vele meer! 

Ja, daar is ‘n vleistafel! Skyfskiet, “Voer die dominee”, Vissie vang, 

fotokompetisies, ‘n skattejag en selfs ‘n photobooth! 

Jy wil beslis nie hierdie basaar misry nie!  

Vooraf Bestellings 
Skakel die kantoor en bestel: 

Maalvleis: R60 p/kg. 

Wors: R70 p/kg. 

Jaffels: R15 elk. 
         Voorbidding  

Siekte: Marena Loots (072 311 5598), Giel (082 854 1676) 
en Annatjie (082 875 7941) van Rooyen. 

Oorlede: Piet Kilian (082 689 8123) het die afgelope maand 
‘n seun en ‘n skoondogter verloor (nie ‘n egpaar nie). 

Wanneer het ons weer kerk? 
 

Almal wil weet: “Wanneer begin ons weer met kerk?” 

Die Kerkraad het verlede Sondag lank hieroor besin. 
 

Omdat ons ‘n groot gemeente is, maak die 50 persone-

beperking vir ons byna onmoontlik om met ons “gewone” 

Sondagdinge besig te wees. Selfs in vakansietye is ons 

bywoning heelwat meer as dit. Daar is ook heelwat meer as 50 

mense in die Inrykerk. 
 

Die Kerkraad het besluit: solank as wat die 50 persone-

beperking geld, volstaan ons met Inrykerk, ‘n klankgreep en ‘n 

YouTube video. Sodra die beperking opgehef word, keer ons 

terug na “normaal” (erediens, jeuggroepe, koffie, ens). 
 

 

Sondag 20 September sal daar egter SLEGS ‘n klankgreep 

en ‘n YouTube video wees. 
 

Hou die Waterkruik en die WhatsApp-groepe dop – ons maak 

enige verwikkelinge DADELIK bekend. 

Dankie vir almal se 

 begrip en geduld! 

Navrae: Leraars.  

Bestel en 

 betaal NOU, 

 vleis word 

 ook NOU 

 afgelewer! 

- Soft toys                       - Kookolie 

- Koffiebone                    - Vleis 

- Suiker                            - Kontant 

- Boksies melk                - Smeer-Rama 

- Lekkergoed/toffies       - Leë toiletrolle 

- Swart tee & Rooibostee 

- Klein sakkies/boksies  

  koeldrank vir kinders 

- Skyfies (groot pakke met  

  kleiner pakkies binne-in) 

NOU is die tyd  om jou naam op te gee om te 

help by die BASAAR! Terrein voorberei, 

pannekoek bak, stalletjies beman … gee jou 

naam op die die kerkkantoor of leraars. 


