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 13 Oktober 2019 

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. 

Hoogland verwelkom graag vanoggend                 
ds Deon Loots op die kansel. 



      Baie welkom by Hoogland vandag! 

Program vir die week  
 

Dinsdag : 15 Oktober  

14:30 Vroue Bybelstudie  
 

Woensdag : 16 Oktober  

09:00 Buffelsfontein Bybelstudie  

10:00 Gemeente Bybelstudie 

18:45 Dissipelskapsreis  
 

Donderdag : 17 Oktober    

10:30 Woord werkgroep 

18:00 Coffee Talks  in die Jeuglokaal 
 

Vrydag : 18 Oktober  

05:30 Manne in geloof  

(Interkerklike byeenkoms) 

Program vir die dag 
 

08:30 Oggenddiens: Ds Deon Loots    

Deurkollekte:  Harvesters Ministries  

(finansiële ondersteuning vir kerkplan-

ting) 

Gebedsgeleentheid: na die diens in die 

moederskamer. Almal is welkom.  

Koffie: direk na die oggenddiens in die 

saal en weer voor die aandbyeenkoms  in 

die Voorhuis. 

09:30 Junior, Senior en Finalefase GVG 

18:00 Aandbyeenkoms in die Voorhuis  

Ds Deon Loots 

 

Nominasies vir die Kerkraad 
 

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

jure-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.  

Aandbyeenkomste: 18:00 in die Voorhuis  
 

Die aandbyeenkomste gaan vir 

die 4de kwartaal verskeie formate 

aanneem.  
 

Vanaand gesels Ds Loots rond-

om die Dissipelskapsreis. Kom kry 

gerus lekker koffie en gesels 

saam ...  
 

Hou gerus weekliks ons           

Hallo.Hoogland & Facebook blad 

dop vir meer inligting rakende 

die aandbyeenkomste. 
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4de Kwartaal tema : DADE 

Hoogland fokus in die vierde kwartaal op die dade van ons visie: geloof deur liefde 

tot dade. Dade neem verskeie gestaltes aan en daarom daag ons mekaar uit om ty-

dens die vierde kwartaal iets te doen. Geen aksies of geleenthede word gestruktu-

reerd gereël nie, maar ons daag mekaar en groepe (GVG-, klein-, selgroepe, ens.) 

om te hoor waar wil Jesus deur ons dade ‘n verskil maak en dan doen ons dit.  

Een hiervan is dat dit Oktober Bybelmaand is en Xhosa Bybels beskikbaar gestel 

word teen R100/pakket (wat insluit 1 kinder-& 1 volwasse Bybel) om vir ‘n huishulp, 

tuinwerker of wie die Here ook al op jou pad bring, te seën met Sy Woord en jou 

gebed.  Hierdie Xhosa Bybel ”pakkette” is na die diens by Gemeentedienste en/of in 

die week by die Kerkkantoor beskikbaar! 

Gemeente Vraelys   

Hoogland neem op Sondag 20 Oktober 2019 deel aan die Church Life Survey. Hier-

die vraelys fokus op die lidmate wat die erediens op die spesifieke Sondag bywoon. 

Dit sal ŉ paar minute neem en tydens die erediens sal hiervoor ruimte geskep word. 

Bring ŉ swart of blou pen saam. (Potlode is beskikbaar in die banke)  

Hierdie vraelyste word onafhanklik verwerk en terugvoer gegee. Die resultate hiervan 

kan vir Hoogland ŉ prentjie rondom verskeie areas van die gemeente skets. Die re-

sultate sal ook vir die Kerkraad help om te onderskei en visioeneer vir die pad voren-

toe.  

PE NOORD sê: DANKIE! 
...vir die vrygewige gesindheid en AL die klere wat geskenk is aan die 

gemeente se klere-winkel. Dit maak ‘n groot verskil in die lewens van 

minder bevoorregte persone in die omgewing.  



Ds Pieter  

Uit die hart  ... 
Die 17de sitting van die Algemene Sinode kom tot ŉ einde op 11 Okto-

ber. Oor hierdie vergadering is baie positief reageer. Afgevaardigdes 

(leraars en kerkraadslede) het onderskeidend saam met mekaar na die 

toekoms gekyk. Verskillende scenario's bedieningsaanpassing is geïd-

entifiseer as die NG Kerk teen 2030 nog ŉ verskil in Suid Afrika wil 

maak. Hoofregter Mogoeng Mogoeng het ook by die vergadering ge-

leentheid gehad om geloofsperspektiewe uit Deuteronomium 7 te 

deel. Gasvryheid was een van die temas wat kritiese aandag gekry het 

en nuwe besluite rondom selfdegeslagverbintenisse is geneem. Dit is 

sommer net van die gebeure en temas wat uitgestaan het. Op Kerkbo-

de se webtuiste is meer inligting beskikbaar, asook die amptelike doku-

mente van die vergadering.  

In die voetspore van die facebook groep #iamstaying, is die NG Kerk 

by die Sinode uitgedaag om dit oor te dra na die kerk: 

#iamstayingintheDRC. Dit laat ons bietjie dink oor hoekom ek en jy nog 

in die NG Kerk is te midde van baie kritiek en selfs druk uit verskeie 

oorde. Net soos met die #iamstaying facebook groep wat vir ons redes 

uitwys om eerder in Suid-Afrika te bly, as om na al die redes te luister 

waarom ek eerder moet emigreer, kan ons dalk mekaar herinner aan al 

die redes waarom ek en jy eerder in die NG Kerk wil wees en bly as om 

dit te verlaat... Hoe lyk dit? Dink bietjie daaroor en plaas op Hoogland 

se faceboek blad jou rede dat jy nog in die NG Kerk is, en selfs meer 

spesifiek Hoogland. Kom ons kyk na die positiewe en leef ook daaruit. 

Mag ons geloof deur liefde ook vanuit die Sinode vergadering se ge-

sprekke en besluite, tot dade oorgaan.  

 


