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Hoogland 

Besoekers en/of Nuwe intrekkers & -lidmate 
 

Indien jy vanoggend ‘n besoeker is hier by Hoogland vertrou ons dat vanoggend se 

diens vir u ‘n belewenis en ‘n Goddelike ontmoeting sal wees. 

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

 
Baie welkom - Mag Hoogland u geestelike tuiste word. 

 

Neem asseblief die vrymoedigheid en kom ontmoet die leraar na die diens voor by 

die preekstoel. Gaan gesels gerus ook by die Gemeentedienste dame in die Voor-

portaal (sy staan by die tafel by die hoofingang) vir enige navrae.  

Neem in die brosjurevakkies ŉ “Nuwe Lidmate” koevert of stuur ‘n e-pos na          

annalize@pehoogland.co.za. 

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. 
 

Kom geniet ook ‘n lekker koffietjie in die voorhuis na afloop van die erediens. (Net 

links van die hoofingang in die voorportaal.) 

Baie welkom by vanoggend se erediens! 



      Baie welkom by Hoogland vandag! 

Program vir die week  
 

Let asseblief daarop  

die Gemeente program hervat  

Maandag, 3 Februarie 2020,  

na die Week van Gebed  

Program vir die dag 
 

08:30 Oggenddiens: Ds Pieter Nel   

Bevestiging van Kerkraadslede    
 

Deurkollekte:  Jerusalem Ministeries  
 

Gebedsgeleentheid: na die diens in die 

moederskamer. Almal is welkom.  
 

Koffie: direk na die oggenddiens in die 

saal in die Voorhuis. 

 

09:30 GVG Mentorstoerusting in die Saal  
 

GEEN Aandbyeenkoms   

(Aandbyeenkomste hervat Sondag,      

26 Januarie om 18:00 met Week van 

Gebed) 
 

Noodspens- &  

sop voorraad 
Die noodspens- en  veral ons sopvoor-

raad is tans redelik beperk na die vakan-

sie en die aanvraag steeds groot.  

Hoogland bedien weekliks nagenoeg 80 

mense met ons Sopbediening. 

Week van   

Gebed  
 

Sondag,  

26 Januarie  

om 18:00 
 

Maandag,  

27 Januarie  

tot  

Donderdag,  

30 Januarie  
 

Elke aand  

om 18:30 



Familiesondag & GVG ouerontmoeting  

 

Hoogland se Geloofsvormingsgroepe 

(Kategese) begin weer eerskomende 

Sondag, 26 Januarie 2019 om 08:30 

met ‘n Familiediens en direk daarna is 

dit ons jaarlikse ouerontmoeting met 

‘n ken-mekaar geleentheid in die saal. 

 

Ons nooi graag al ons jongmense 

(voorskool tot finale fase) uit na    

hierdie baie spesiale afskopdiens van 

2020! 

Lofkabouters  (voorskoolse maats) 
 

Lofkabouters is ons voorskoolse maats. 

Hulle kom saam met hul ouers kerk toe 

en na die kindermoment tydens die ere-

diens is die voorskoolse maats welkom 

om die diens saam met die lofkabouter 

tannies te verlaat en in die saal verder te 

gaan leer en speel.  

Ouers kan met gerustheid hulle kinders 

aan hierdie tannies toevertrou. 
 

Ds Thania sal vanoggend tydens die diens saam met hulle gaan leer en speel. Indien 

daar nog enige vrywilligers (studente & hoërskool leerders) wat graag wil deel word 

en help met die lesaanbieding kan u gerus met Mari (072 586 6532) skakel. Dit ge-

skied op ‘n roterende basis en al die lessies is reeds uitgewerk. 

Bevestiging van Kerkraadslede  
 

Die volgende kerkraadslede word vanoggend in die amp as ouderlinge en diakens 

bevestig en daarmee saam word daar ook ‘n paar gegroet.  
 

Ouderlinge: Saretta Dawson, Albrecht Herholdt, Ferdi Röhm, George Terblanche en    

Ilse van der Watt 

Diakens: Carla Bonthuys, Jako Fourie, Roeline Redelinghuys, Reinette Strydom en 

Mouton van Eeden 
 

Kerkraadslede wat uittree:  Danie Venter en Janus Delport 



Ds Pieter  

Kan jy dink wat sou gebeur het indien Amerika nie ŉ hommeltuig ge-

stuur het om Qassem Soleimani dood te maak nie, maar Amerikaanse 

troepe gestuur het om elke dag in massas net rondom Tehran in Iran 

te stap. Vir ses dae stap hulle elke dag rondom die stad in stilte met ŉ 

groot kruis as simbool wat voorgaan.  

Wel BBC, News 24 en elke ander nuuskanaal sou sekerlik verslag - ge-

wers gestuur het om dit met kameras af te neem en vir die wêreld te 

wys. Antwoorde sou van Amerika se leiers vereis word en Iran se troe-

pe sou baie vinnig op ŉ gereedheidsgrondslag kom - reg vir ŉ aanval. 

Niks gebeur nie, die troepe stap net om die stad en keer terug na hulle 

kwartiere. So gebeur dit ook die tweede dag... die derde dag, vir ses 

dae lank. Die sewende dag word verwag dat die maneuvers herhaal 

word, maar een keer word twee en drie en uiteindelik sewe keer. Toe 

gaan staan hulle stil en skielik kom die bevel: “skree!”. Die orkes slaan 

op die dromme, alles wat geblaas kan word, word geblaas van trom-

pette tot vuvuzelas en die troepe skree... Nie een skoot word geskiet 

nie, nie een bom val nie, geen vegvliegtuig, net hierdie lawaai. 
 

Nie heeltemal die beste oorlogstegniek wat vandag gebruik sou word 

nie. Dit was ook nie in die tyd van Israel se inname van Jerigo nie. Die 

Israeliete word wel ontplooi vir hierdie vreemde tegniek in gehoor-

saamheid aan die Here. So vreemd as wat dit was vir Israel en Jerigo, 

en ook vandag sou wees, vra die Here van Sy kinders gehoorsaamheid 

en navolging vir dinge wat vir die wêreld vreemd lyk, of selfs belaglik. 

Die wêreld leer ons om sterk te wees, terwyl God se Woord sê: 

“Geseënd is die sagmoediges.” Die wêreld sê om jou vyande ver te 

hou, terwyl Jesus ons leer dat ons ook ons vyande moet liefhê.  

So kom ons stap maar om die mure - wees gehoorsaam - want dit 

bring nuwe lewe in Christus Jesus. 

Uit die har t... 


