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      Baie welkom by Hoogland vandag! 

Program vir die week  
 

Dinsdag: 3 Maart 

14:30 Vrouebybelstudie  
 

Woensdag: 4 Maart   

09:00 Buffelsfontein Bybelstudie  

10:00 Gemeente Bybelstudie 

11:15 Woord werkgroep 

18:45 Dissipelskapreis 
 

Donderdag: 5 Maart  

18:00 Coffee Talks 

18:30 Wêreldbiddag vir Vroue te La Colli-

ne 
 

Vrydag: 6 Maart  

17:30 Hamburger Kuieraand  

Program vir die dag 
 

08:30 Oggenddiens: Ds Pieter Nel  

Ons het vanoggend die voorreg om vier 

babas te doop Janco Ben Welgemoed , 

seun van Janco & Biana, Zayla Williams 

dogter van Roché & Monique, Anouk du 

Toit dogter van JW & Lucinda en    Lien-

ke van der Walt dogter van Marilize & 

Christo  
 

Deurkollekte: Diens van Barmhartigheid 
 

Gebedsgeleentheid: nà die diens in die 

moederskamer. Almal is welkom.  
 

Koffie: direk nà die oggenddiens in die 

Voorhuis en weer vòòr  die aand -

byeenkoms. 
 

09:30 Jnr, Snr & Finale Fase GVG  
 

18:00 Aandbyeenkoms:  

Prof Albrecht Herholdt lei hierdie ge-

leentheid en gee ‘n oorsig oor musiek 

met die begin van Lydenstyd.  

 

Senior GVG - onthou om jou #Imagine 

inskrywingsvorm vir jou mentor terug te 

bring of gee vir Tannie Leandra. 

Wêreldbiddag vir Mans 

Biddag geleentheid vir Mans  

Saterdag, 7 Maart om 08:00 te  

NG Kerk De Duin, Humewood 

Bybelgenootskap  
 

Onthou om die Bybelgenootskap te on-

dersteun!  Daar is ‘n R2 en  ‘n R5 pille-

houertjie : 

* ‘n  vol R5-houer 

skenk twee Bybels  

* ‘n  vol R2-houer 

skenk een Bybel. 

Bring gerus u vol 

houers na die kerk-

kantoor of plaas in 

die kollektebord  



Wêreldbiddag vir Vroue 
Ds Thania bring die bood-

skap by hierdie geleentheid 

en nooi ALLE Hoogland-

vroue hartlik saam. Laat 

weet gerus vir Leandra teen 

Dinsdag,        3 Maart as u 

by hulle wil aansluit. 
 

Na hierdie verrigtinge word 

u genooi om saam met   

ds Thania verder te kuier 

met ‘n skemerkelkie by  

Barneys Lorraine! 

Lydenstyd 2020: Getuienis in jou leefwêreld 

 
Sommige bome op die kerkterrein het rooi lappe rondom gedraai. Dit dien as getui-

enis in ons leefwêreld dat die kerk in Lydenstyd is.  Die droom is dat elkeen in Hoog-

land êrens by jou huis ’n rooi lap om ’n boom sal draai of rooi lint aan jou hek/deur 

vasmaak. Soos wat ons deur die woonbuurte ry sal ons getuienis sien van lidmate 

wie se geloof deur liefde tot dade oorgaan.  
 

Behalwe vir die getuienis wat die rooi lappe bring, sal dit ook mense se nuuskierig-

heid raak. Wanneer iemand dan vra waarvoor hierdie rooi lappe is, gee dit vir jou die 

geleentheid tot verdere getuienis deur te vertel van Jesus se kruisdood en opstan-

ding. Hierdie rooi lappe/linte word weer afgehaal op Opstandingsondag,  12 April 

2020, want dit is die dag waarop Jesus finaal die dood oorwin het.  
 

Indien jy nie ‘n rooi lap het nie, is daar by Hoogland na afloop van die erediens rooi 

lappe te koop teen R20 elk. (Ons sal weer aankoop as dit te min is). Die kinders ont-

vang tydens die erediens ook rooi stukkies lint om aan hul tasse vas te maak. Ouers 

word aangemoedig om hierdie linte te gebruik as ‘n geleentheid om met u kinders 

hieroor te praat en hulle aan te moedig om ook getuienis te gee van Jesus se liefde 

wat ons sien in Sy kruisdood.  
 

Al word dit Lydenstyd genoem, is dit ‘n tyd van nuwe lewe in Jesus Christus deur ons 

nuwe toewyding aan Hom. Mag ons opnuut leef vanuit die 

lewe wat Hy vir ons bring en mag ons daarvan GETUIG.  



 

Uit die hart ... vir Lydenstyd 

Andrew Harvey skryf die volgende verhaal in sy boek getiteld: “The hope, a guide 

to sacred activism.” 

ŉ Naamlose swart vrou het in ‘n emosioneel gelaaide hofsaal gestaan en luister 

hoe polisiebeamptes erkenning gee aan die gruweldade wat hulle in die naam van 

apartheid haar seun aangedoen het. Polisieman Van der Broek het haar 18-jarige 

seun van naby geskiet en saam met ander sy liggaam verbrand.  

Agt jaar na die dood van haar seun kom Van der Broek haar man haal. ŉ Paar uur 

na middernag neem Van der Broek die vrou verby die brandstapel waar haar man 

vasgebind is: sy word gedwing om te kyk terwyl petrol oor sy lyf uitgegooi word 

en die vlamme sy liggaam verswelg. Die laaste woorde wat sy haar man hoor sê 

het: “Vergewe hulle!” 

 

Nou staan Van der Broek voor haar en wag op die oordeel. Suid-Afrika se Waar-

heids– en Versoeningskommissie het die naamlose swart vrou gevra watter gereg-

tigheid sy graag sou wou sien.  

Haar antwoord: 

“Ek wil hê mnr. Van der Broek moet my na die plek neem waar hulle my man se 

liggaam verbrand het. Ek wil die stof bymekaar maak en hom ŉ ordentlike begraf-

nis gee.  

Tweedens het mnr. Van der Broek my hele gesin van my weggeneem en ek het 

nog baie liefde om te gee. Twee maal per maand moet hy na my ghetto kom en 

ŉ dag saam met my spandeer sodat ek ŉ ma vir hom kan wees. 

Derdens wil ek mnr. Van der Broek verseker dat hy deur God vergewe is en dat ek 

hom ook vergewe. Sal iemand my na hom toe lei waar hy sit sodat ek hom kan 

omhels en hy kan weet my vergifnis is werklik?“ 

 

Soos die bejaarde vrou oor die hofsaal gelei is, het Van der Broek in mekaar ge-

sak... oorweldig. Iemand het begin sing: “Amazing grace, how sweet the sound...”  

Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe.  

Ds Pieter  


