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Hoogland 

Spesiale welkom aan alle skoolhoofde, onderwysers 

& dosente by vanoggend se spesiale Biddag vir  

Onderwys & Opvoeding. 

Besoekers en/of Nuwe intrekkers & -lidmate 
 

Indien jy vanoggend ‘n besoeker of ’n nuwe intrekker/-lidmaat in die gemeente is,  

wil ons net sê -                 

Baie welkom - Mag Hoogland u geestelike tuiste word. 
 

- Kom ontmoet gerus die leraar na die diens voor by die preekstoel  

- Neem “Nuwe Lidmate” koevert in die brosjurevakkies 

- Gaan gerus na Hoogland se webblad by www.pehoogland.co.za en voltooi 

   die Inligtingsvorm aanlyn. 



      Baie welkom by Hoogland vandag! 

Program vir die week  
 

Maandag: 17 Februarie  

19:00 Ondersteuningsdienste 
 

Dinsdag: 18 Februarie  

14:30 Vrouebybelstudie  
 

Woensdag: 19 Februarie  

09:00 Buffelsfontein Bybelstudie  

10:00 Gemeente Bybelstudie 

11:15 Woord werkgroep 

18:45 Dissipelskapsreis  
 

Donderdag: 20 Februarie  

18:00 Coffee Talks  uitreik na MTR Smit 
 

Saterdag: 22 Februarie  

09:00 Kerkraadsbeplanning 
 

Program vir die dag 
Biddag vir Onderwys & Opvoeding 

 

08:30 Oggenddiens: Ds Thania Botha 
 

Deurkollekte: Noodspens 
 

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  
 

17:00 Buffelsfonteindiens 
 

18:00 Aandbyeenkoms: Ds Thania Botha  

Film: Fireproof (tydsduur 122min) 

Hoogland Kuieraand   
Vrydag : 6 Maart vanaf 17:30 tot 19:30 

 

Heerlike kuier-aansit-ete-aand of wegneemetes kan ook vooraf bestel word. 

Hamburger & skyfies @ R30 

Slegs hamburger @R20 óf pakkie skyfies @R10. 
 

Kaartjies is beskikbaar by Tommie Vermeulen 041 364 

1873 /  083 290 0528, Sondae by Gemeentedienste óf 

by Annalize in die Kerkkantoor.  
 

Alle bestellings moet VOOR 28 Februarie deurgegee word. 

Kerkraadsbeplanning  
 

Voorbidding word gevra vir die Kerkraad 

se beplanningsessie vir 2020, 

Saterdag, 22 Februarie asook vir die 

Kerkraadsvergadering Donderdag,       

27 Februarie om 19:00 

Lofkabouters soek HULP  
 

Die Lofkabouter Tannies benodig nog 

hande om hulle met die kleingoed te 

help met hulle lesaanbieding tydens die 

Lofkabouter-tyd. Studente &  hoërskool 

leerders is welkom om te kom help. 

Dit sal op ‘n roterende basis geskied en al 

die lessies is reeds uitgewerk. 



Coffee Talks Uitreik  
 

Kom maak saam met Cof-

fee Talks  

‘n verskil in ‘n ander jong-

mens se lewe!  

Avontuurweek 2020  
ROCKY RAILWAY IS HIER!  

 

Die Avontuurweekspan is opgewonde om te begin saambid en 

beplan aan die Avontuurweek.  

Hulle benodig vrywilligers wat saam met hulle deur die materiaal 

kan werk en help vooraf beplan.   

Hierdie vrywilligers hoef glad nie self deel van die fisiese Avontuur-

week te wees nie maar kan net saam met hulle deur die materiaal 

werk. 

Dink aan dekor - as jy kreatief & prakties is kom help beplan om 

ons eie trein te bou, munchies is die eetgoed stasie - dalk is jy oulik met idees vir kos 

en kan help met hoeveelhede uitwerk, ens! So is daar nog vele ander stasies, spele-

tjies, Bybel avonture en ook cinema  vir diegene wat daarvan hou om met tegnologie 

te speel. Gesels gerus met Leandra indien jy deel van die vooraf beplanning wil wees! 

Sosiale Media Vrywaringsbrief 
 

Hoogland ouers neem asseblief kennis dat daar ‘n belangrike skrywe rakende die 

plaas van foto’s op Hoogland se sosiale media platforms aan u kind gegee is. Voltooi 

dit asseblief dringend en besorg terug aan sy/haar mentor of e-pos dit vir Leandra 

na leandra@pehoogland.co.za. 

Aandbyeenkoms 18:00 

 

Kom kyk die film & leer saam 

oor God se wil vir die  

liefdesverhouding  

tussen ou & meisie en  

man & vrou  



Uit die har t... 

Ds. thania  

Jy lag oor die manewales wat aangevang word, jy huil saam 

oor teleurstellings, jy het altyd ‘n storie om te vertel. Jy werk 

harder as wat jy ooit gedink het jy sou en neem dan nog werk 

saam huis toe ook... Sommige dae probeer jy die wêreld       

verander en ander kere om net deur die dag te kom...jou 

beursie is leeg, maar jou hart vol. Jare later word jy nog ont-

hou deur die kinders en jongmense wat in jou klaskamer gesit 

het. Jou nalatenskap is onmeetbaar groot, jy sal nooit weet tot 

waar jou invloed strek nie... Jy is ‘n onderwyser... En vandag sê 

ons dankie en bid in die besonder vir jou! 
 

Jesus was ook ‘n Onderwyser. Mense het van heinde en verre 

gereis om te kom luister na Hom. Dit wat Jesus die mense 

geleer het en die manier waarop Hy dit gedoen het behoort 

die maatstaf te wees wanneer ons vir iemand iets leer - of ons 

nou ‘n onderwyser van beroep is, al dan nie. Alhoewel Jesus 

reeds op ‘n vroeë ouderdom oor soveel kennis beskik het en 

vol wysheid was, het Hy ook ‘n liefde vir leer gehad en ‘n open-

heid vertoon vir die inligting en ervaring wat ander aan Hom 

wou oordra...iets wat Hy ook by Sy dissipels gekweek het - 

“dissipel” beteken immers: leerder. 
 

Mag God, deur Jesus, ons opnuut ‘n gewilligheid om te leer - 

om te onderrig, maar om self ook onderrig te word, laat ervaar, 

want: There is, in fact, no teaching, without learning (Paulo 

Freire)...en dit geld vir die lewe, maar ook in die besonder, vir 

ons geloof. 

 


