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Hoogland 



      Baie welkom by Hoogland 

Program vir die week 
 

Woensdag  

Weeklikse Oordenking  
 

Donderdag 

Hoogland Huisgeloof 

Coffee Talks 
 

 

Volgende Sondag, 9 Augustus  

Oggenddiens: Ds Thania Botha 

Lofkabouteraanbieding 

 

Alles is beskikbaar op die 

volgende platforms asook op die 

webblad  

www.pehoogland.co.za 

Program vir die dag 
 

Oggenddiens: Ds Pieter Nel  

Lofkabouteraanbieding  

Tiende Dankoffermaand 
 

ONTHOU:  

Augustus is Tiende 

Dankoffermaand in Hoogland.  

Verál nou is die aanmoediging om in 

Augustus ŉ tiende by te dra, ŉ 

gebed– en geloofsaak vir elkeen van 

ons.  
 

Bydraes kan elektronies gemaak 

word deur die onderstaande inligting 

te gebruik.  
 

Koeverte vir kontantbydraes is by die 

kerkkantoor beskikbaar.  
 

Teen einde Augustus rondom die 

Tiende Dankofferfees sal daar 

geleentheid wees om u koevertjies 

hier by die kerk te “kom ingooi”. Hou 

asseblief ons kommunikasie dop vir 

verdere inligting hieromtrent. 



 ONTHOU ASSEBLIEF  

Hoogland sê:  

BAIE DANKIE! 

Inry Padkafee 
Weereens staan ons verstom oor 

die ondersteuning en sien ons die 

Here se hand van Genade met 

Hoogland se Inry Padkafee!  

Baie dankie vir elkeen se onder-

steuning! Ons waardeer dit en 

daarby is dit lekker om soveel 

bekende gesigte te sien en te 

groet by die Inry Padkafee. 

 

Baie dankie aan Zuné & Bruce 

saam met Ds. Thania, Annalize en 

Rufus  in die kerkkantoor wat al die 

toue bymekaar gehou het! Julle is 

‘n wenspan en Hoogland waardeer 

julle!  

 

Hou gerus die Hallo.Hoogland & 

Facebook dop vir volgende maand 

se spyskaart! 



  Uit die hart ... 

Ds  Pieter 

Kan jy die eerste keer onthou wat jou ouers, of iemand anders, jou met 

hul kar vertrou het? Ek onthou dit baie goed: dit was ŉ 1976, baba-blou 

Datsun 120y-bakkie’tjie. My pa het iets nodig gehad van die huis af, 

maar die tyd was teen hom en ek moes alleen ry... vir die eerste keer. Ek 

was ekstra versigtig: drie keer in alle rigtings gekyk by die stopstraat; 

konstant die truspieëltjie dopgehou; elke bestuurshandeling presies 

uitgevoer, want ek wou nie die bakkie’tjie wat Pa aan my toevertrou het, 

beskadig nie. (Ek was toe weer veilig terug.) 

Dit het goed gevoel: Pa se vertroue in my, asook my verantwoordelik-

heid met sy bakkie. Onlangs spring ek onnadenkend in Pa se groot 

Hilux dubbelkajuit en ry weer om iets te gaan haal, sonder dieselfde 

gevoel van vertroue en verantwoordelikheid... tot iemand óór ŉ 

stopstraat vóór my inry. Dankbaar was daar nog genoeg tyd om rem te 

trap. In ŉ oomblik se tyd is ek woedend, want dit is nie my bakkie nie en 

ek is vertrou om dit sonder krapmerke en heel terug te gee.  

Psalm 24:1 maak dit duidelik dat alles aan God behoort: “Die aarde en 

alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daarin woon, alles behoort 

aan die Here.”  Deuteronomium 10:14 bevestig ook: “Die hemel, selfs 

die hoogste hemel, behoort aan die Here jou God, ook die aarde en 

alles daarop.” Dit laat ons verstaan dat God die Eienaar van alles is: van 

goeters, gawes, tyd, geld, verhoudings, die natuur en so kan ons dit 

opnoem. In ons lewe op aarde, vertrou God ŉ klompie goed aan ons 

toe omdat God ons vertrou as bestuurders daarvan - dit is 

rentmeesterskap.  

Mag die Here ook vir ons kan sê: “ Jy is ŉ voortreflike slaaf; een op wie 

ek kan staatmaak. In die kleine het jy jou betroubaar bewys. Daarom 

gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou 

toevertrou.” (Matteus 25:21 NLV) 


