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Nuwe intrekkers en -lidmate 
 

Indien jy ’n nuwe intrekker of lidmaat in die gemeente is, wil ons net sê -                

baie welkom in die Hooglandfamilie !! 

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 annali-

ze@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.) 

Gaan gerus ook na Hoogland se webblad by www.pehoogland.co.za onder EK WIL... 
en dan ‘N LIDMAAT WORD en voltooi die Inligtingsvorm aanlyn. 

Nuwe Eredienstye  
 

Onthou asseblief van die NUWE eredienstye vanaf Sondag, 6 Oktober 2019   
vir kwartale 4 & 1. 

Oggenddiens  08:30 

GVG    09:30 

Aandbyeenkoms  18:00 



      Baie welkom by Hoogland vandag! 

Program vir die week  
 

Dinsdag : 1 Oktober  

SKOLE HEROPEN 

14:30 Vroue Bybelstudie  
 

Woensdag : 2 Oktober  

09:00 Buffelsfontein Bybelstudie  

10:00 Gemeente Bybelstudie 

18:45 Dissipelskapsreis  
 

Donderdag : 3 Oktober    

10:30 Woord werkgroep 

18:00 Coffee Talks  in die Jeuglokaal 
 

Vrydag : 4 Oktober  

05:30 Manne in geloof  

(Interkerklike byeenkoms) 

Program vir die dag 
 

 

09:00 Oggenddiens: Ds Thania Botha   
 

Deurkollekte:  VGK (finansiële ondersteu-

ning aan die Verenigde Gereformeerde 

Kerk in Afrika) 
 

Gebedsgeleentheid: na die diens in die 

moederskamer. Almal is welkom.  
 

Koffie: direk na die oggenddiens in die  

Voorhuis. 
 

GEEN Aandbyeenkoms as gevolg van 

Skoolvakansie  
 

GVG & Aandbyeenkomste hervat weer 

volgende Sondag, 6 Oktober 2019! 

Whatsapp  
 

Indien u nie die weeklikse Whatsapp 

boodskap vanuit die kerkkantoor ont-

vang nie laat weet gerus vir Annalize om 

jou deel te maak van die Whatsapp 

Groep. 

 

SKOOLVERLATERSDIENS 
volgende Sondag, 6 Oktober om 08:30   

spesiaal vir ALLE matrieks, hulle ouers en onderwysers! 

Nominasies vir die Kerkraad 
 

Daar is tans vakatures op die kerkraad beskikbaar en nominasies is in die brosjure-

vakkies beskikbaar. U kan die getekende nominasievorm e-pos na saret-

ta@pehoogland.co.za of faks na 0866 134 096 of by die kantoor inhandig.  

PE Noord klerewinkel 
 

PE Noord se klerewinkel is amper leeg 

gekoop. Indien daar enige iemand is wat 

’n bydrae met klere wil maak vir PE 

Noord se klerewinkel, kan u dit gerus by 

die kerkkantoor kom afgee.  

Baie mense en die gemeente is afhanklik 

daarvan. 
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Ds. thania  

Uit die hart  ...  

In die eensame veld staan ‘n tentjie klein, 

en daarnaas in die skeemring skuif die ligtende trein; 

ek sien in die tentjie, deur die oop gordyn, 

‘n tafel met bordjies en glasies fyn, 

wat sag in die lig van die kersie skyn, 

en ek dag: “Was ek net in die tentjie klein, 

ek sou tog so gelukkig syn.” 
 

Naas die eensame tent staan ‘n meisie klein, 

in die stomme bewond’ring van die ligtende trein; 

en sien my geniet my glansende wyn 

en kost’like maal by elektriese skyn; 

en ek raai die gedagte van die meisie klein: 

“Ag, was ek maar net in die vrolike trein, 

ek sou tog o so gelukkig syn.” 
 

(Die rus is elders deur Totius / JD du Toit) 
 

Hierdie gedig verwoord die onverstaanbare onvergenoegsaamheid van 

die mens op ‘n besonderse manier. Is ons ooit tevrede met wat ons het? 

Wanneer die wind waai, dan wil ons hê dit moet gaan lê. Wanneer dit ‘n 

warm-windstil dag is, dan verlang ons weer na die wind om ons af te  

koel. As ons moet kos maak vir ons gesin, dan wens ons, ons kon eerder 

gaan uiteet. En as ons gaan uiteet, dan kla ons weer dit proe nie soos 

“huiskos” nie.  
 

God waarsku ons in Eks.20:17 teen die eindelose smag na die 

(oënskynlike!) groen gras aan die ander kant van die draad, terwyl ons die 

blomme by ons eie voete miskyk, wanneer Hy sê: “Jy mag nie iemand an-

ders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie ‘n slaaf of 

slavin, ‘n bees of ‘n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.”  
 

As die man in die trein, tog maar net sy seëninge wou tel, sou hy dalk 

werklik gelukkig syn… en sou hy net dalk besef dat hy eintlik in die vermoë 

is om te help, daardie meisie klein…  


