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21 Julie 2019 

Nuwe intrekkers en - lidmate 
 

Indien jy ’n nuwe intrekker of lidmaat in 

die gemeente is, wil ons net sê -   

 baie welkom in die Hoogland familie 

Meld asseblief in die voorportaal by die 

hoofdeur aan vir enige navrae. Neem 

gerus ‘n “Nuwe Lidmate” koevert in die 

brosjurevakkies of stuur ‘n e-pos na anna-

lize@pehoogland.co.za. Kom geniet ‘n 

lekker koppie koffie in die voorhuis na 

afloop van die erediens. (Net links van die 

hoofingang in die voorportaal.) 

MOENIE Woensdagaand se  
optrede misloop nie -  
18:30 hier in die kerk.  

Kaartjies is ook  by die deure beskikbaar. 



Baie welkom by Hoogland vandag! 

Program vir die week  
 

 

Dinsdag :  22 Julie  

14:30 Vrouebybelstudie  
 

Woensdag :  23 Julie  

09:00 Buffelsfontein Bybelstudie  

10:00 Gemeente Bybelstudie 
 

18:30 JOSHUA NA DIE REëN OPTREDE 
 

Donderdag :  24 Julie 

10:30 Woord werkgroep 

18:00 Coffee Talks  in die Jeuglokaal 
 

Vrydag :  25 Julie  

05:30 Manne in geloof (Interkerklike by-

eenkoms) 
 

 

Program vir die dag 
 

 

09:00 Oggenddiens: ds. Pieter Nel 
 

Deurkollekte:  Eluthandweni 

(Dit is ter ondersteuning van Hoogland 

se betrokkenheid by versorgers van 

hoofsaaklik Vigspasiënte in Motherwell) 
  

Gebedsgeleentheid: na die diens in die 

moederskamer. Almal is welkom.  
 

Koffie: direk na die oggenddiens  en 

weer voor die aandbyeenkoms  in die 

Voorhuis. 
 

10:00 Junior, Senior en Finalefase GVG 
 

18:30 Aandbyeenkoms: ds. Thania Botha  

Lekker koffie word bedien vanaf 18:00 



Lofkabouters soek HULP  

Die Lofkabouter tannies benodig nog hande om hulle met die kleingoed te help met 

lesaanbiedings tydens die Lofkabouter-tyd. Studente &  hoërskool leerders is welkom 

om te kom help. 

Dit sal op ‘n roterende basis geskied en al die lessies is reeds uitgewerk. 

Nuwe tydsgleuf vir  

Coffee Talks  

NOU DONDERDAE  

@18:00 

Kerkraadsvergadering 
 

Neem kennis van die Kerkraadsvergadering Maandag, 29 Julie 2019 om 19:00.  

Ons vra u voorbidding. 

Skep-’n-bietjie-projek / Noodspens / Sopkombuis 
 

Baie dankie vir elke donasie wat so gereeld ontvang word - dit word opreg waardeer 

en weet dat  u iewers help om ‘n honger maag te stil. 

Onthou asseblief dat hierdie projekte voortgaande is en dat die skep-’n-bietjie-projek 

baie help om die onmiddellike nood te verlig. Die winterkoue veroorsaak ook dat ons 

sopvoorraad voortdurend onder druk bly om te voorsien in die nood van die ge-

meenskap. 

Kontak gerus die kerkkantoor indien u houers en/of bakke sou benodig om die etes 

in uit te skep!  

Bring dit gerus saam na die erediens toe of gee by die kerkkantoor af. Daar is bak-

kies in die voorhuis beskikbaar vir die skep-’n-bietjie-projek. 

Augustus is 10de Dankoffermaand  

Bid asseblief as gemeente nou alreeds saam        

daaroor! 



Ds. Pieter  

Uit die hart  ... 
‘n Groep teologie studente het opdrag gekry om die tien gebooie in 

orde van belangrikheid te herrangskik. Daar was algemene instem-

ming dat “Moenie mense doodmaak nie” die belangrikste gebod was. 

Hulle het ook saamgestem dat “Moenie iets steel nie,” die tweede be-

langrikste gebod is. Die derde was gewees: “Moenie vals getuienis teen 

‘n ander gee nie.” 

Maar hulle het wel verskil oor watter gebod die laaste moet wees. Die 

helfte van die studente het gevoel dat “Moenie egbreuk pleeg nie,” die 

minste belangrik is. Die ander helfte was van mening dat “Jy mag nie 

ander gode aanbid nie,” van die tien gebooie die minste belangrik was. 

Na ŉ lekker hewige debat-voering het hulle besluit: “Jy mag nie ander 

gode aanbid nie,” van al die tien die minste belangrike gebod is.  

Johannes Calvyn het gesê dat die mens se hart ŉ fabriek van afgode is. 

Sekerlik buig ons nie voor die een beeld na die ander nie, maar het jy 

al ooit gedink wat jou prentjie van God is? Ons almal, ek inkluis, sit met 

ŉ prentjie, ŉ idee van wie en wat God is. Dit is nie noodwendig die 

prentjie wat jy uit jou Kinderbybel onthou nie. Die gevaar van ons eie 

idees / prentjies van wie God is, is dat ons God beperk tot die beeld 

wat ons in ons harte en gedagtes al geskep het, terwyl God oneindig 

groter en by magte is om baie meer te doen as wat ons kan bid of 

dink.  

Miskien stel die tweede gebod ons voor die vraag na wat my beeld 

van God is? Is ek ontvanklik dat God buite my beeld van Hom kan 

wees en optree? Hoe aanbid ek God?  

Mag God as Vader, Seun en Heilige Gees ons verras... 


