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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. 

Baie seën aan al die Matrieks wat komende week begin met 
hulle heel laaste skooleksamen. Hoogland bid getrou saam! 



      Baie welkom by Hoogland vandag! 

Program vir die week  
 

Dinsdag : 22 Oktober  

14:30 Vroue Bybelstudie  
 

Woensdag : 23 Oktober  

09:00 Buffelsfontein Bybelstudie  

10:00 Gemeente Bybelstudie 

18:45 Dissipelskapsreis  
 

Donderdag : 24 Oktober    

10:30 Woord werkgroep 

18:00 Coffee Talks  in die Jeuglokaal 
 

Vrydag : 25 Oktober  

05:30 Manne in geloof  

(Interkerklike byeenkoms) 
 

Ds Pieter preek vanoggend by  

NG Gemeente Somerstrand. 

Program vir die dag 
 

08:30 Oggenddiens: Ds Thania Botha    
 

Deurkollekte: Bible Hawesending 

(Evangelisasie en Bybelverspreiding in 

die hawe)  
 

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 
 

17:00 Buffelsfonteindiens: Nagmaal  
 

18:00 Aandbyeenkoms in die Voorhuis: 

Nagmaal Ds Pieter Nel  
 

 

Kerkraad 
 

Neem asseblief kennis van die Kerkraadsvergadering Maandag, 28 Oktober om 

19:00. Ons vra u voorbidding. 
 

Daar is tans vakatures op die kerkraad beskikbaar en nominasie 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.  

 

 

Aandbyeenkoms 

18:00 in die 

Voorhuis  
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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 tydens die 

vierde kwartaal iets te doen en ‘n goeie DAAD  te verrig. 
 

Sien asseblief ‘n paar DADE-projekte waarby Hoogland tans ingeskakel is vir die 4de 

Kwartaal. Enige groep of individue kan enige tyd hierby inskakel en so u geloof deur 

liefde tot DADE uit leef... 

Kontak gerus die kerkkantoor indien u meer wil weet oor: 

• Virtual Tea geleentheid waar u ‘n kaartjie koop en op 2 November so saam 

met die Rugby Wêreldbeker Finaal jou Tee geniet op jou eie tyd.  

• Xhosa Bybel Projek - waar daar Bybelpakkette @R100 aangekoop word om te 

versprei onder huiswerkers, tuiniers of ander Xhosasprekendes. 

• Izzy Poppie Projek - patrone is in die vakkies vir die brei van trauma poppies 

vir kinders & vrouens in oorloggeteisterde lande 

• Boks vir ‘n Boervrou Projek - vul ‘n boks met bederfies vir ‘n boervrou en haar 

gesin in die drooggeteisterde gebiede.  

• Isisthembiso baba tehuis - is ‘n tehuis vir wees babas  

• Dierewelsynsorganisasie  
 

Kom deel graag jou mooi DADE-storie met Leandra in die kerkkantoor of e-pos haar 

by leandra@pehoogland.co.za sodat dit gedeel kan word met die hele gemeente! 



Ds. thania  

Uit die hart  ... 
Op die atletiekbaan het ek altyd die tweede plek behaal…op die hokkieveld, vir 

die B-span gespeel…in matriek, was ek onderhoofdogter, ondervoorsitter van 

die VCSV en sub-redaktrise van die skoolkoerant… En dikwels het ek gedink: 

“Waarom kan ek nie maar net so vinnig hardloop of so goed hokkie speel 

soos daardie meisie nie?” En gewens: “Ag, kan ek nie maar net so ‘n goeie 

leier wees, of so goed skryf soos daardie persoon nie?” Hoe dikwels gebeur dit 

nie met ons almal, dat ons minderwaardig voel oor ons eie vermoëns in 

vergelyking met dié van ander, nie? Dit is ook waar wanneer ons oor ons   

genadegawes praat. 

 

Gary Kieswetter maak die stelling: Die probleem in die kerk vandag is dat men-

se nie iets vir die Here wil doen nie, omdat hulle glo hulle gawes is nie waardig 

genoeg nie. En dit, omdat ons gedurig onsself met ander vergelyk. God wil 

ons egter vanoggend kom herinner dat Hy niemand oorgeslaan het met ‘n 

gawe nie en dat ons nie almal dieselfde gawe ontvang het nie, juis   sodat ons 

mekaar kan dien met ons verskillende gawes. Die uitbouing van die koninkryk 

en die opbou van die kerk as liggaam van Christus, is ‘n spansport! Almal hoef 

en moet nie probeer(!) om alles te doen nie, maar elkeen behoort sy/haar 

deel te doen volgens die genadegawe/s wat God aan hulle gegee het… 

 

…soos die drie werkloses wat by ‘n plaas gaan aanklop het. Hulle kon nêrens 
werk kry nie, omdat elkeen van hulle ‘n gebrek gehad het. Die een het met ‘n 
kierie geloop, die ander een het ‘n boggelrug gehad en die laaste een het ‘n 
stywe been gehad. Die boer het hulle jammer gekry en het besluit om hulle in 
diens te neem. Hy het vir hulle saad gegee en gevra dat hulle dit vir hom 
moet plant. Die drie werkers is daar weg en het dadelik aan die werk gespring. 
Die eerste man het sy kierie geneem en ‘n gat in die grond gedruk, die 
tweede man met die boggelrug het afgebuk en die saadjie in die gat geplant. 
Die derde man het met sy stywe been die grond weer oor die gat 
toegeskraap. Die boer was verheug om te sien wat ’n gedugte span hulle 
maak. Hierdie drie werkers het hulle nie blind gestaar teen dit wat hulle nie 
kon doen nie, maar het gewerk met dit wat hulle gehad het. 


