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Hoogland 

 

VERS OM TE MEMORISEER HIERDIE WEEK 

 

“Vrede vir julle!” sê Hy weer vir hulle. “Soos die 

Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” 

        JOHANNES 



      Baie welkom by Hoogland 

Program vir die week 
 

Woensdag  

Weeklikse Oordenking  
 

Donderdag 

Hoogland Huisgeloof 

Coffee Talks 

Kerkraadsvergadering via Zoom 

 

Volgende Sondag, 26 Julie  

Oggenddiens: Ds Pieter Nel 

Lofkabouteraanbieding 

Geloofsvormingsgroepe (Whatsapp) 

 

Alles is beskikbaar op die 

volgende platforms asook op die 

webblad  

www.pehoogland.co.za 

Program vir die dag 
 

Oggenddiens: Ds Thania Botha 

Lofkabouteraanbieding  

Geloofsvormingsgroepe met mentors  

Tiende Dankoffermaand 
 

ONTHOU asseblief  

Augustus is Hoogland se 

jaarlikse  

Tiende Dankoffermaand. 

Virtuele Kooropname  
 

 Indien enige persoon sou 

belangstel om deel te neem aan 

‘n virtuele kooropname, moet 

hulle onmiddellik (voor 18 Julie) 

vir Hanlie Young by 084 580 3436 

kontak vir meer inligting. 



Baie dankie 
 

Baie, baie dankie aan die skenker van ons vrieskas. Ons 

waardeer dit baie. 

 ONTHOU ASSEBLIEF  

Let wel - die Kerkkantoor is steeds gesluit volgens VLAK 3 van Inperking. Daar is 

egter daagliks van 09:00 - 12:00 ‘n personeellid aan diens om te help met die 

ontvang en uitdeel van kospakkies asook om enige navrae te beantwoord. 

Hoogland Help  

Baie dankie  vir al die voorraad wat ontvang is. Weet 

asseblief u maak verskil.  

Die voorraad bly egter altyd beperk so enige iets is 

welkom weeksdae soggens tussen 09:00 - 12:00 



Hoogland  

Inry Padkafee 
Vrydag, 31 Julie vanaf 

16.30  

Die padkafee-span is op soek na vrywil-

ligers wat hulle sal help met die bak van 

Malvapoedings.  

Daar word ook hande benodig wat 

daardie Vrydagmiddag kan kom help 

met die bak van die skyfies en om melk-

skommels te maak. Laat weet asseblief 

die Kerkkantoor as jy kan help. 

 



Ds thania 

  Uit die hart ... 
Regdeur die geskiedenis van die wêreld, en weereens tydens die Covid-19 

pandemie, sien ons dat wêreldleiers en magtige mense besluite neem, wette 

opstel en reels neerlê wat miljoene mense se lewens raak… maar selfs al het 

hulle die beste intensie daarmee, is dit tog vir hulle onmoontlik om elke   

persoon te ken wie se lewens hulle optrede beïnvloed en is hulle ook nie 

altyd bewus van die gevolge of impak wat dit op ander se lewens het nie. 

Die afgelope paar maande waar ons gereeld statistieke ontvang oor wat in 

die wêreld rondom ons aangaan, het moontlik ook die ervaring dat ons 

slegs ‘n nommer is, versterk. Daarom is dit vir ons belangrik en kosbaar om 

herinner te word: God, wat almagtig is, ken egter jou naam (Jesaja 43:1), en 

Hy weet alles van jou (Psalm 139).  

‘n Naam is ‘n integrale deel van ons identiteit. As jy ‘n familienaam of dalk 

“doopname” het, soos ek wat my ouma se name gekry het, wat weer afkom-

stig was van haar ouma Catharina Cornelia, dan dien dit as herinnering van 

waar jou “wortels lê”, waar jy vandaan kom. Vandag is sulke name dalk ‘n 

bietjie “uit die mode” en ouers lê baie moeite en nadenke aan die dag om 

aan hulle kind ‘n naam te gee wat ‘n spesiale betekenis dra. Dalk dra jy ook 

aan ‘n bynaam, of twee, of drie,…verliefdes en getroudes het ook mos 

naampies vir mekaar… So ‘n naam is weer beskrywend van ‘n eienskap van 

jou of is selfs gekoppel aan ‘n gebeurtenis in jou lewe. Ons kry ook “name” 

of titels gekoppel aan die verskillende rolle wat ons vervul – as jy trou word 

jy “mevrou so en so”, as jy ‘n ouer is noem jou kinders jou waarskynlik 

“mamma” of “pappa”, as jy kleinkinders het noem hulle jou “ouma” of 

“oupa”… 

In die reeks waarmee ons tans besig is, Wat sê God oor jou?, is ons daaraan 

herinner dat God ons nie net op die naam ken, m.a.w. weet wie ons is nie, 

maar dat Hy ook vir ons name gee wat ons identiteit bevestig en verduidelik, 

waaronder: Uitverkorene, Priester, Nuutgemaakte, Vrygemaakte (van die 

slawejuk van sonde en bekommernis)…en vandag leer ons God noem my en 

jou ook: Gestuurde. Heel moontlik dink jy wanneer jy hierdie “naam” hoor: 

Agge nee, net nie nog iets wat ek moet doen in ‘n tyd waar ek reeds oorlaai 

is nie! Kom ontdek dat gestuurdheid in die eerste instansie nie ‘n doen-ding 

is nie, maar ’n uitvloeisel van wie jy is…van jou daaglikse lewe…jy moet net 

oop wees vir die oomblik  waarin God jou daarop wys… 


