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

Diakonie (vir koskas, nood en skenkings):
Nardus Buys – 076 413 7273
nardusbuys14@gmail.com
Jubila-voorsitter:
Estmia van der Walt – 078 625 7400
estmia.hm@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 en van
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Sondag Oordenking
Ds Brahm Robinson
Skriflesing: Lukas 8:26-39
Tema: Die moeite wat die Here
deurgemaak

het

om

te

verlos
Skakel: http://gkcachet.org.za/preke
/2021-01-10-oggend/
Sing: Psalm 116-1:1, 2, 4, 5, 8, 9
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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:

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

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

Instandhouding van die
Erediens
EFT vir kollektes:
ABSA Tjekrekening
0670280012
Takkode: 632005
Verwysing:
 Instandhouding van die
erediens
(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:
9

Januarie

Jurgens Jonker

10 Januarie

Mia-Rhodé Roets

14 Januarie

Germari Bos

15 Januarie

Kenneth Boy

15 Januarie

Handré de Wet

Vertrou op God: die hart en hand in troue diens aan Hom verpand.
Verlustig jou in Hom altyd wat mild'lik gee en nooit verwyt.
Psalm 37:4
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Kruispad e-tydskrif
GKSA Jeug

Gee jou jaar in God se hande!
Hierdie laaste jaar het sekerlik meeste van ons onkant gevang. Nou voel dit boonop of die ou jaar se probleme
ons agtervolg het, en staar ons reeds nuwe uitdagings in die gesig. Dis nou wanneer mens wens die klok het
om 12 uur vir jou ’n skoon, nuwe blaadjie omgeslaan!
Of jy nou een van daardie mense is wat nuwejaarsvoornemens maak, of nie, almal van ons maak planne vir
die toekoms. Elke keer as jy ’n besluit neem, is jy besig om te beplan. In hierdie maand se Kruispad etydskrif was óns plan om antwoorde te soek vir hoe ’n gelowige hierdie jaar moet aanpak.
As Christene moet ons die voorneme hê om al meer soos Jesus Christus te word. Dit is deel van ons
heiligmaking en is iets waarna ons daagliks moet strewe. Heiligmaking is die proses wat die Woord en die
Heilige Gees in ons hart werk om ons na God se beeld te vernuwe. Maar, jy moet onthou, daar is twee kante
tot heiligmaking, die Heilige Gees werk in jou, maar jy dra ook verantwoordelik en moet jou deel doen.
Lees die ses artikels hier onder en raak bewus van hoe ons, ons lewens in die hande van die Here moet
oorgee. Meer nog as móét, as kinders van God kán ons alles vir Hom gee, en op Hom vertrou!
Vriendelike groete
Kruispad-redaksie
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Gee só jou jaar in God se hande!

Nuwe

Testament:

Wees

tevrede

in

God

se

Insig: Lewe in toewyding naby aan God

voorsienigheid

Volgens Paulus moet ons oefen om in toewyding aan

As die vorige jaar ons een ding geleer het, is dit dat ons

die Here te lewe. Maak dit hierdie jaar jou prioriteit om

planne sommer maklik uitgewis word. Filippense 4 leer

al nader aan God te leef. Lees hier hoe om só ’n

ons hoe om soos Paulus tevredenheid in alle

geestelike oefenprogram te volg.

omstandighede te vind. Lees die artikel hier.

Insig: Jou tye is in God se hand – leef dit!

Antwoord my vraag: Hoe maak ’n Christen planne

Net soos Dawid in Psalm 31 sê, is ons tye in God se

vir die nuwe jaar?

hand. Kyk na hiérdie 10 dinge wat ons in Psalm 31 leer,

As Christene lewe ons volgens die wil van God. Lees

sodat jy net soos Dawid doelbewus jou vertroue in God

hier wat dit beteken vir hoe jy jou jaar beplan.

sal stel. Lees die artikel hier.
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Insig: God se plan vir jou is soveel meer as jou eie

Bybelstudie: Hoe moet ’n dienaar van die Here

planne!

lewe?

Is jy versigting om planne vir hierdie jaar te maak? Dan

In 2 Timoteus verduidelik Paulus baie duidelik wat ’n

is dit tyd om terug te keer na wat werklik saak maak, en

dienaar van die Here moet en nie moet doen nie. Doen

jouself af te vra: Wat verwag God van my? Lees die

hierdie Bybelstudie

artikel hier.

beplanning om dié riglyne te volg.

en maak dit deel van jou

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
Deel die blye boodskap!
Wil jy hierdie e-tydskrif in jou kerk se nuusblad plaas of dit aanstuur? Klik op die skakel hierbo om 'n PDFdokument af te laai, met skakels na die onderskeie artikels, wat jy dan kan gebruik. Kyk ook op ons webwerf:
Elke artikel het 'n druk-opsie dat jy dit kan aflaai of uitdruk. Jy kan ook die artikels per e-pos of selfs Whatsapp
deel!
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GK Cachet Kalender: Januarie 2021

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag Vrydag Saterdag
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31
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F&E vergadering
(@ 18:00)
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Skole open
31

1 Feb.

Eerstejaarskamp
WBK
vergadering
(@ 17:00)
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