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Hoogland 

Di thania & Pieter  

 

 

Ek is seker daar is baie van ons wat die video gesien het van die kostelike dogtertjie 

wat vertel dat die Coronavirus ’n “gloot gogga” is wat “uit die wolke kom” - die 

“gogga” is glo by die skool, by die werk en by die winkel...maar nie by die Spur nie 

(darem ‘n bietjie goeie publisiteit vir hulle)! Haar boodskap is egter vir ons as gelo-

wiges belangrik: Die virus is NIE ORAL nie (al klink of voel dit vir ons so)! 

...maar GOD WEL! Dalk is die vraag op jou of ander se lippe in hierdie tyd: WAAR IS 

GOD? En dit is ‘n geldige vraag… Na die drie-ure lange duisternis bereik Jesus se 

kruisdood die dieptepunt daarvan en Hy roep hierdie woorde uit: My God, my God, 

waarom het U My verlaat? In hierdie oomblik het God hom van Jesus onttrek, omdat 

Jesus die wêreld se (my en jou) sonde op Hom geneem het. Dit is ons wat deur God 

verlaat moes word! Maar Jesus kom tree in die bresse - Hy, Immanuel: GOD MET 

ONS.  

Aan die een kant is Jesus se kruiswoord in tye waar ons ook van God verlate voel ‘n 

herinnering om na God te roep en te bely: My God… Aan die ander kant bring dit 

ook die troos, wat vir ons vrede bring te midde van die paniek: God sal ons nooit 

Uit die hart ... 



      Baie welkom by Hoogland vandag! 

Program vir die week  

 

Alle gemeente aktiwiteite 

word hervat na die nuwe, 

aangepaste  

skoolvakansie. 

 

Skole begin weer  

Dinsdag,  14 April 2020 

Sopbediening &  

Noodspens  
 

HELP ASSEBLIEF!  
Die sopbediening benodig dringend 

nog sop en Hoogland se  

noodspens is dolleeg! 

Hoogland Kuierfees 
 

Gesien in die lig van die huidige omstan-

dighede in ons land, is daar besluit om 

die Hoogland Kuierfees vir eers uit te stel 

tot Oktober 2020.  

Nuwe Kuierfees datum sal binnekort aan 

die gemeente bevestig word. 

Program vir die dag 
 

08:30 óf 09:30 Oggend aandbiddings -

byeenkoms: Ds Thania Botha  

Bevestiging van Sandra Olivier as diaken 

by die 2de geleentheid. 
 

Gebedsgeleentheid: nà die diens in die 

moederskamer. Almal is welkom.  
 

GEEN Koffiebediening tot verdere ken-

nisgewing. 
 

GEEN Aandbyeenkomste as 

gevolg van skoolvakansie. 

Kommunikasie  
 

Maak asseblief seker u ontvang alle kom-

munikasie vanuit die kerkkantoor in hier-

die tyd via: 
 

• Whatsapp - 079 815 9325 

• Facebook - facebook.com/

pehoogland 

• Epos - info@pehoogland.co.za  

• Instagram - hooglandpe 

Hoogland Dankoffers 
 

Die bankkollekte word nie in die banke 

opgeneem, maar wel by die deure wan-

neer u uitgaan. 

Baie dankie vir u samewerking.  
 

Die gemeente se bedryfsuitgawes is af-

hanklik van die groot bydrae deur bank-

kollektes. 

Alternatiewe metodes om voort te gaan 

met die gee van u bankkollektes volg 

binnekort. 


