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26 Januarie 2020 

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 ‘n“Nuwe Lidmate” koevert of stuur ‘n e-pos na annali-

ze@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. 
 

Baie welkom by vanoggend se spesiale Familiediens  



      Baie welkom by Hoogland vandag! 

Program vir die week  
 

Let asseblief daarop  

die Gemeente program hervat  

Maandag, 3 Februarie 2020,  

nà die Week van Gebed  

Program vir die dag 
 

08:30 Oggenddiens: Familiediens 

Ds Thania Botha    
 

Deurkollekte:  Christelike Lektuurfonds 
 

Gebedsgeleentheid: na die diens in die 

moederskamer. Almal is welkom.  
 

Koffie: direk nà die oggenddiens in die 

Voorhuis en elke aand vòòr  die Week 

van Gebed byeenkoms. 
 

09:30 GVG Ouerontmoeting, Ken-

Mekaar & Groepindeling  
 

18:00 Aandbyeenkoms   

Week van Gebed - Ds Pieter Nel  
 

 

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 Ge-

bed  
 

Sondag,  

26 Januarie  

om 18:00 
 

Maandag,  

27 Januarie  

tot  

Donderdag,  

30 Januarie  
 

Elke aand  

om 18:30 



 

Kom bederf jou Valentyn 

hierdie Valentynsdag hier by 

Hoogland.  

Families kuier sommer lek-

ker saam op die grasperke 

hier om Hoogland as jy nie 

weet waarheen om te gaan 

nie. 

 

Bybelstudies : begin 4, 5, 6 Februarie  
 

Gemeentebybelstudies   
Begin 5 Februarie: Woensdagoggende 

09:00 by Buffelsfontein & 10:00 by Hoogland se Kerksaal   
 

Ons maak nuwe ontdekkings, groei saam en geniet mekaar tydens Woensdagog-

gende sy Bybelstudies. Tans lees ons die brief van Jakobus saam en Johan Smit deel 

sy insigte in die boek: Geloof vir ŉ tyd soos hierdie. ENIGE iemand is welkom om hier-

die geleenthede by te woon.  
 

Vrouebybelstudie  

Begin 4 Februarie : Dinsdagmiddae om 14:30 – 15:30  

                            In die Raadsaal by die kerkkantoor 
 

ŉ Gesellige groepie vroue!  Ons gaan hierdie semester oor   

Spreuke 23:7 “Soos ŉ mens in sy hart dink, so is hy”, gesels. Ons 

gebruik ŉ boek deur dr Arnold Mol, gebaseer op die Skrifgedeelte.  

Alle vroue is genooi - kom gerus vroeër (van 14:00 af) en drink eers 

saam koffie en gesels oor alles en nog wat. Ons begin stiptelik 

14:30 en maak stiptelik 15:30 klaar.  Boeke kos R120 en laat weet 

gerus vir Annelie Dirker 082 716 6885 indien jy wil inskakel.     

 

Coffee Talks - 

Jong volwasse Bybelstudie 
Begin 6 Februarie: Donderdagaande  

om 18:00 

Nooi asseblief alle studente & jong werken-

des om te kom deel wees van hierdie spe-

siale bediening. 

  



Ds. thania  

Uit die har t... 
Wat het ‘n driehoek, ‘n eier, ‘n appel en ‘n blokkie ys in gemeen? 

  

Dit is maar ‘n paar voorwerpe en voorbeelde (elkeen met hul eie 

problematiek) wat ons gebruik om te probeer verduidelik en 

verstaan hoe die God waarin ek en jy glo, wat ons aanbid, drie 

Persone (Vader, Seun en Heilige Gees) en tog een Wese is. Ons 

sal dit egter nooit ten volle begryp nie, maar dit sê iets be-

sonders van God: Hy is ‘n verhoudings-God! 

In Gen.1:26: Toe het God gesê: Kom Ons maak die mens as ons 

verteenwoordiger, ons beeld… word daar na God as “Ons” ver-

wys, wat die verhouding, tussen Vader, Seun en Heilige Gees 

bevestig. Die ongelooflike is egter dat ons ook hier in Genesis 

ontdek dat God ook met ons as mense in 'n verhouding wil 

staan! So is ek en jy ook (na Sy beeld) geskep deurdat ons die 

behoefte het om te "connect", om in verhouding met God en 

met ander te wees.  

Ons ontdek vandag meer oor God, wat deur die skepping en in 

die geskiedenis die inisiatief neem om ons in te nooi in 'n ver-

houding met Hom en wat vandag nog so betrokke is in elkeen 

van ons se lewe, tot in die fynste detail…(Matt.10:30) 

Ek en Pieter sien uit om saam met julle in die Week van gebed 

te luister na God se hartklop en te bid vir die verhoudings waarin 

ons staan - met Hom, met onsself, met ons gesin/familie, met 

die kerk en die wêreld.  
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