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      Baie welkom by Hoogland 

Program vir die week 

Woensdag  

Weeklikse Oordenking  
 

Donderdag 

Hoogland Huisgeloof 

Coffee Talks 
 

Volgende Sondag, 30 Augustus  

Oggenddiens: Tiende Dankofferfees 

Ds Thania Botha 

Lofkabouteraanbieding 

Geloofsvormingsgroepe (Whatsapp) 
 

Alles is beskikbaar op die volgende 

platforms asook op die webblad  

www.pehoogland.co.za 

Program vir die dag 
Oggenddiens - BYBELSONDAG : Ds Pieter Nel 

Lofkabouteraanbieding  

Geloofsvormingsgroepe met Mentors  

Vlak 2 van Inperking : 

Hoogland Eredienste 

Met die beweging na vlak 2 van 

inperking, sal Hoogland se 

Dagbestuur, Kerkraad en Personeel 

in die komende week herbesin oor 

die begin van eredienste en ander 

byeenkomste.  

Ons is egter steeds onderhewing 

aan ‘n beperking van 50 mense by 

enige geleentheid.  

U sal dadelik in kennis gestel word 

van enige besluite.  

Intussen is die kerkkantoor weeks-

dae tussen 09:00 en 12:00 oop vir 

enige navrae.  

Hoogland Help sê BAIE DANKIE 
Baie dankie vir elke bydrae wat die afgelope tyd 

ontvang is. Dit word opreg waardeer!  

 

Hoogland Help benodig steeds maskers, indien daar 

dalk dames is wat kan help maak. 



Kom wees deel van Hoogland se  

Deurry-Tiende-Dankofferfees 

Sondag, 30 Augustus tussen 09:00 - 10:00. 
 

Hoe werk dit?  

Bring jou dankoffer / bewys van EFT en kom ry by die voordeur verby 

waar jy dit kan ingooi (Daar sal duidelike aanwysings wees vir verkeer).  
 

Oudergewoonte gaan ons jou ook bedien met egte wegneem     

Hoogland-koffie in die veiligheid van jou voertuig.  
 

Kinders, daar wag vir julle ’n 

verrassing so bring gerus ook julle 

dankoffers saam.  

Gedenkmuur 
Weens veiligheidsredes is daar besluit om voortaan Hoogland se Gedenkmuur 

gesluit te hou. 

Families met Nissies in die Gedenkmuur is welkom om vanaf Dinsdag,               

25 Augustus tussen 09:00 - 12:00 ’n sleutel by die     

Kerkkantoor te kom afhaal.   

Die eerste sleutel sal gratis aan families gegee word en 

EKSTRA sleutels is @R30 beskikbaar vir ander familielede 

wat ook van tyd tot tyd die gedenkmuur wil kom besoek.  





  Uit die hart ... 

Ds Pieter 

ŉ Man was besig om sy tas te pak vir ŉ lang reis en vind toe nog ŉ klein 

spasie daarin. Hy sê toe vir sy vriend: “Hier het ek nog plek vir ŉ padkaart, 

ŉ kompas, ŉ lamp, ŉ spieël, ŉ swaard, ŉ digbundel, ŉ teleskoop, ŉ aantal 

biografieë, ou briewe, ŉ liedereboek en ŉ klein biblioteek van 66 boeke!”  

 “Onmoontlik!” sê sy vriend. “Hoe kry jy dit alles in dié beperkte spasie?”  

“Dis maklik, want die Bybel bevat al hierdie dinge!” 

Paulus bevestig aan Timoteus dat die Heilige Skrif - Bybel - ook groot 

waarde het om “...in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, 

verkeerdhede reg te stel en ŉ regte lewenswyse te kweek...”  

God vertrou my as rentmeester ook van Sý Woord wat Hy geïnspireer het 

en deur Sy hand vir ons beskikbaar maak. Hoe is ek en jy rentmeester van 

die Bybel? Deur dit nié te begrawe nie (soos die een talent wat die slaaf 

kry): jy begrawe die Bybel, God se Woord aan jou, wanneer jy dit nie lees 

en bestudeer nie maar net in die rak of op die bedkassie los. 

Rentmeesterskap is om God se Woord verantwoordelik te lees, te 

bestudeer EN toe te laat dat Sý woorde aan jou, jou verhouding met God 

laat groei en verdiep.  

Die Bybelgenootskap speel wêreldwyd ŉ integrale rol om hiérdie Skrif aan 

mense beskikbaar te maak. Vroeër die maand is ŉ baie spesiale mylpaal in 

die veld van Bybelvertaling bereik. Sewehonderd van die meer as 7 000 

tale wat wêreldwyd gepraat word, beskik nou oor ŉ volledige Bybel. Dit 

beteken dat 5,7 miljard mense, sowat 80% van die wêreldbevolkings, nou 

toegang het tot ŉ Bybel het in hul moedertaal.  

In Suid-Afrika is die Bybelgenootskap vanjaar 200 jaar oud. Hierdie viering 

getuig ook van die Bybelgenootskap se rentmeesterskap met God se 

Woord. Baie geluk en ons wens die Bybelgenootskap alle seën en sterkte 

toe vir hulle woeker met die Woord. Mag God julle arbeid laat vrug dra in 

honderdvoudige oeste.  

 


