Kontakpersone & inligting
Hulppredikante:
Prof. (Oom) Henk Stoker – 082 327 8921
Prof. (“Net Albert”) Albert Coetsee – 084 577 1777
Pastorale berader:

Lees:
Efesiërs 5: 6-14
Fokus:
Efesiërs 5: 8
Tema:
Leef soos kinders van die lig!

Dr. Frans Minnie – 082 787 4583
Diakonie (vir koskas, nood en skenkings):

Sang:
Psalm 43–1: 3

Verjaarsdae tot die volgende
Cachetbiljet -uitgawe,
17 Maart - 7 April:

Psalm 27–1: 1 & 4
Psalm 36–1: 3
Psalm 25–1: 2 & 7
Psalm 89–1: 6
Psalm 116–1: 5, 9 & 10

Frikkie Deysel – 079 695 0119
Susters:

ID Nagel – 072 926 685
idvnagel3910@gmail.com

Dwarsdeur Efesiërs 4-6 hoor ons dat
ons moet “wandel” of “lewe” soos
mense wat deur die Here gered is
(vgl. Ef 4:1,17; 5:2,15). Ons hoor dieselfde in Efesiërs 5:8-14. Hier hoor
ons van die groot verandering wat
God in ons lewens gemaak het.

Stuur enige inligting
vir die Cachetbiljet na:

VROEËR WAS ONS DIE ENE
DUISTERNIS, NOU IN DIE HERE IS
ONS LIG

Lida Robinson – 076 263 4983
robinsonlida@gmail.com

Jubila-voorsitter:

Koster & powerpoints:
Philip Wepener – 083 454 6035
npwepener@gmail.com

Hardus Ludick – hardusludus@gmail.com
082 324 4123
voor of op Donderdae om 20:00

Vir vervoer na eredienste of kerkaksies:
Willem van der Westhuizen – 078 622 7348

Vroeër was ons duisternis: vervreem
van God; ongelowig en ongehoorsaam; verlore in ons sonde. Maar ’n
totale ommekeer het plaasgevind in
ons lewens. Ons is nie meer die ene
duisternis nie. Nou is ons lig! En hoe
het dit gebeur? God het ons lig gemaak deur sy Seun.

Bankbesonderhede
Gereformeerde Kerk Cachet
Takkode: 335-138,
ABSA-tjekrekening
Rekeningnommer: 06 7034 0023
Verwysing: voorletters en van & wyk

Allerlei – as jy nie weet wie om te vra nie:
Dirk Meijer – 084 488 5032

LEEF DAN AS MENSE VAN DIE
LIG!
Maak dit nie 100% sin nie?
Aangesien ons nou lig is, moet ons
wandel soos kinders van die lig. Wat
dit presies beteken, is duidelik:
1. Produseer die vrug van die lig in
jou lewe (Ef. 5:9)
Die lig bring goedheid en
geregtigheid en waarheid na

vore; die lig straal dit uit. Ons moet
nou seker maak dat dit in ons lewens sigbaar is.
2. Ondersoek wat die Here bly maak
(Ef. 5:10)
Ons moet ondersoek instel na dit
wat die Here onder alle omstandighede behaag. En hoe doen ons
dit? Deur sy woord te ondersoek en
daaruit te leer wie Hy is, hoe Hy is,
en hoe Hy wil hê ons moet lewe.
3. Moenie meedoen aan die praktyke van die duisternis nie (Ef. 5:1112)
Ons moenie doen soos die ongelowiges doen nie. Ons moenie lewe
soos hulle lewe nie. Inteendeel, ons
moet hulle werke aan die kaak stel.
4. Wen jou naaste vir Christus deur
jou voorbeeld (Ef. 5:13-14)
God kan my en jou godvresende
lewe gebruik om hulle wat nog in
die duisternis is, na die lig te bring.

-

Lees:
Rigters 11:28-40
Tema:
Die Here gee gawes en
geleenthede vir nakoming van
ons beloftes

•Sondag, 24 Maart 2019 –
Bloemfontein-gemeentes

Sang:
Skrifberyming 7–2: 1 & 2

•Maandag, 25 Maart 2019 –
Bultfontein

Psalm 93–1: 1-4

•Dinsdag, 26 Maart 2019 –
Odendaalsrus

Psalm 119–1: 19 & 20
Psalm 119–1: 22 & 26

•Woensdag, 27 Maart 2019 –
Klerksdorp-Noord

Psalm 20–1: 2, 4 & 6
Skrifberyming 14–1: 1-3

150 jaar gelede het die Teologiese •Donderdag, 28 Maart 2019 –
Skool in Burgersdorp tot stand
Potchefstroom Die Bult
gekom.
Later is egter besluit om die
Teologiese Skool te verskuif na
Potchefstroom.
Hierdie jaar word die 150ste
bestaansjaar van die Teologiese
Skool herdenk, dus gaan ’n groep
Teologiese studente en professore
die roete wat tussen Burgersdorp
en Potchefstroom, per fiets afgelê.

www.gkcachet.org.za
admin@gkcachet.org.za

Afrikaanse eredienste
Sondae 9:30 & 18:00
in die Gemeentesentrum (GS) op die
NWU-PUKampus, Hoffmanstraat 28

English worship service
Sundays 11:00
in the Church House on the
NWU-PUK campus, Hoffman street 28
Predikant
Brahm Robinson – 064 656 1374
brahmrobinson@gmail.com
Kerkkantoor in die GS:
Elsa Venter – 018 294 4894
of 079 494 7360

Mag dit goed gaan en my bede
Hiermee wil ek net graag al die
lidmate van GK Cachet bedank vir is dat die Here julle sal seën met
al jul goedheid en guns deur die Sy groot Liefde en Genade.
8 jaar wat ek hier in die kantoor
werksaam was.
Groetnis,
Ek is so dankbaar vir al die
Elsa
wonderlike engele wat my pad
gekruis het.

Ons daag hiermee alle gemeentes
se jeug uit om ’n fietsryer te borg
@ R1/km
Hoekom? Waarheen gaan die
geld?
Jou borgskap word geskenk aan
die Paul Kruger Kinderhuise
(Pretoria en Reddersburg).

Op 21 Maart 2019, gaan ’n groep Kortliks, jou geldjie gaan vir die
van 12 studente en professore met versorging van ’n medegelowige
hulle ysterperde vanuit
wat nie so bevoorreg is soos jy nie.
Burgersdorp vertrek.
Deur die loop van die toer sal jy ’n
Die afstand van 655 km sal oor 7 foto ontvang wanneer die
dae getrap word, sodat ons DV op fietsryer wat jy geborg het, “jou”
28 Maart 2019 weer in
kilometers gaan ry.
Potchefstroom sal arriveer.
Wat moet ek doen?
Ons gaan by die volgende
Gereformeerde Kerke op die pad •Kry ’n borgvorm by Hardus (bl. 4).
stilhou om die 150ste bestaansjaar •Vul die vorm volledig in en meld
van die Teologiese Skool ook
asseblief watter spesifieke
saam met hulle te herdenk:
fietsryer jy borg.
•Woensdag, 20 Maart 2019 –
•Maak seker jou (of jou ma/pa) se
Burgersdorp
selfoonnommer is duidelik en rég
op die vorm ingevul.
•Donderdag, 21 Maart 2019 –
Bethulie
•Betaal die geld in by jou
gemeente se Jeugorganiseerder,
•Vrydag, 22 Maart 2019 –
sodat hulle vir ons voor of op
Reddersburg
Maandag, 19 Maart 2019 kan
•Saterdag, 23 Maart 2019 –
inbetaal.
Bloemfontein-Noord

