6 September 2020

www.gkcachet.org.za

Cachetbiljet

2

6 September 2020

Kontakpersone & Inligting

Pastorale berader:
Dr. Frans Minnie – 082 787 4583
Susters:
Lida Robinson – 076 263 4983
robinsonlida@gmail.com

Hulppredikante:
Prof. (Oom) Henk Stoker – 082 327 8921
Prof. ("Net Albert") Albert Coetsee – 084 577 1777

\

Koster & Powerpoints:
Philip Wepener – 083 454 6035
npwepener@gmail.com
Vir vervoer na eredienste
& kerkaksies:
Zard Aucamp –
061 638 5247
Erediens preke & oordenkings:
http://gkcachet.org.za/preke/
Psalms begeleiding deur Tilla Labuschagne:
https://npwepener.wixsite.com/website

Diakonie (vir koskas, nood & skenkings)
Nardus Buys – 076 413 7273
nardusbuys14@gmail.com
Jubila-voorsitter:
ID Nagel – 072 926 6851
idvnagel3910@gmail.com
Stuur enige inligting vir die Cachetbiljet na:
Philip Wepener – 083 454 6035
npwepener@gmail.com
Bankbesonderhede:
Gereformeerde Kerk Cachet
Takkode: 632005
ABSA-tjekrekening
Rekeningnommer: 06 7034 0023
Verwysing: wyk, voorletters & van
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Beurtkrag

Uitsending
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Lief en Leed:

Liefdegawes:
Elektroniese betalings van kollektes en bydraes:
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Vir die werk van die diakonie:
Snapscan vir die eerste kollekte:
Oggend 1ste kollekte:

Diens van Barmhartigheid
EFT vir kollektes:
ABSA Tjekrekening
0670280012
Takkode: 632005
Verwysing:
 Diens van Barmhartigheid
(deponeer elke kollekte apart)

https://pos.snapscan.io/qr/PXMP46287
Vir die werk van die diakonie:
Snapscan vir tweede kollekte:
Aand 2de kollekte:

Emeritaatsfonds
EFT vir kollektes:
ABSA Tjekrekening
0670280012
Takkode: 632005
Verwysing:
 Emeritaatsfonds
(deponeer elke kollekte apart)

https://pos.snapscan.io/qr/PVA181324
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Maandelikse bydraes vir onderhouding van die Woordbediening:

Snapscan vir maandelikse bydraes:

ABSA Tjekrekening
0670340023
Takkode: 335138
Verwysing: Naam, van en wyk

https://pos.snapscan.io/qr/5kcTaV-I

VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
6 September

Lisa van der Steen

7 September

Bianca Strenger

7 September

Kobie van Wyk

8 September

Daniël Coetsee

8 September

Bouwe Wiersma

9 September

Suzanne Kruger

9 September

Adriaan Minnaar

só groei Gods volk, so lustig.

9 September

Theunis van Wyk

Hul groei deur Gods genade:

10 September

Jakus Bogenhofer

11 September

Suzanne Linde

12 September

Marcus Robinson

'n Palmboom hoog en rustig,
'n seder sterk en skoon
met breë blarekroon

hul bloei daar hoog en fris

waar God se voorhof is
in skone lofgewade.
~ Psalm 92:6 ~
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Kliek hier om aansoek te doen
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Kruispad e-tydskrif
GKSA Jeug

Vind jou troos by die Here

Dit voel dalk vreemd dat ons juis kies om September se e-tydskrif oor rou, troos en
begrafnis te doen. Dit is tog die maand van bloeisels, groen gras en nuut begin. Jy kan
dit egter ook só sien: Net soos baie van ons in die winter al uitsien na die somer se koms,
net so moet ons as Christene in hierdie lewe op aarde uitsien na die ewige lewe. Dit is
tog waarna ons streef, om na ons Vader in die hemel te gaan. Dit beteken egter nie dat
dit maklik moet wees om die dood van 'n geliefde te verwerk nie. Lees in hierdie maand
se Kruispad e-tydskrif hoe Christene tye van swaarkry en rou kan deursien.

Vriendelike groete
Die Kruispad-redaksie
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Nuwe Testament: Vind troos in die
Here se nabyheid
In Filippense 4 lees ons dat Paulus sê die
Here is naby. In hierdie woorde kan ons,
ons verbly al is ons besig om te rou. Lees
die artikel hier.
Ou Testament: Laat Job jou meer oor
swaarkry leer
Swaarkry gaan oor elkeen van ons se pad
kom. Wat jou anders moet maak is hoe jy
daarop reageer. Lees hier wat ons uit die
boek Job leer.
Hulp: Hoe hanteer gelowiges 'n
terminale siekte?
Kruispad kyk hoe gelowiges moet
reageer as daar 'n terminale siekte oor hul
pad kom. Lees die artikel hier.
Antwoord: Wat gebeur met 'n gelowige
by afsterwe?
Die Here gee ons die opdrag om nie te
treur soos dié sonder hoop nie. Lees
hier hoe ons ook getroos kan wees deur
wat na afsterwe met ’n mens gebeur.
Antwoord: Hoe lyk 'n gelowige se
begrafnis?
Dit is belangrik dat 'n begrafnis op
Christus as opgestane Heer moet fokus,
en nie op die afgestorwene nie. Lees
hier hoe 'n gelowige se begrafnis moet
lyk.
10 Teksverse om jou te troos met
verlies
Vind troos en ontferming in hierdie
woorde uit die Bybel wanneer jy die dood
van 'n geliefde probeer verwerk. Lees die
teksverse hier.
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Is Covid-19 die ergste wat met ons kon gebeur het?

Vasgevang in die pandemie wat 2020 oorheers wonder mens: Is hierdie die ergste ding
wat met ons kon gebeur het? Kruispad het met ds. Jan-Louis Lee daaroor gepraat.
Volgens hom moet ons onsself afvra wat erger is: Corona-virus of goddeloosheid? Die
pandemie het meeste van ons met vrees platgeslaan. Ons is deur wêreldwye inperkings,
skole en kerke het toegemaak, en skielik was daar ’n groot gewag vir die vyand wat op
pad is. Terwyl ons nog in die nagevolge van die pandemie en die inperking sit, vra nou
jouself: Is die groter virus nie dalk die feit dat mense God nie ken nie? Na Covid-19 gaan
daar nog derduisende soortgelyke en ander uitdagings oor ons almal se pad kom. Dis die
aard van die lewe. Nou, sê ds. Jan-Louis, moet jy dink aan hoe jy die pandemie hanteer
het. Het jy na God gedraai, of het jy in vrees stilgestaan?

Laai hierdie nuusbrief as 'n PDF-dokument af wat jy kan deel
Kliek hier om vir die Virtuele Hardloop en Stap vir Hoop in te skryf
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Kliek hier vir jou September/Oktober 2020 Nuusbrief
Kliek hier om vir die Virtuele Hardloop en Stap vir Hoop in te skryf

