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   9 Augustus 2020 

Hoogland 

‘n Baie spesiale Vrouedag aan elke vrou in Hoogland 

 



      Baie welkom by Hoogland 

Program vir die week 
 

Woensdag  

Weeklikse Oordenking  
 

Donderdag 

Hoogland Huisgeloof 

Coffee Talks 

 

Volgende Sondag, 16 Augustus  

Oggenddiens (Nagmaal): 

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: Ds Thania Botha   

Lofkabouteraanbieding  

Tiende Dankoffermaand 
 

ONTHOU:  

Augustus is Tiende 

Dankoffermaand in Hoogland.  
 

Tiende Dankoffermaand-bydraes kan 

elektronies gemaak word of daar is 

koeverte vir kontantbydraes 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. 

 



Hoogland Eredienste 
Die Kerkkantoor is steeds gesluit weens Vlak 3 van Inperking, maar daar is elke 

oggend tussen 9:00 - 12:00 'n personeellid aan diens om te help met navrae en 

ook behulpsaam te wees met die Hoogland Help Inisiatief. 

 

Weet ook die Dagbestuur van die Kerkraad is steeds voortdurend in gesprek is 

met medici en ander kundiges oor die oopmaak van Eredienste. Die huidige 

stand van sake word fyn gemonitor en ons sal u op hoogte hou van enige  

verandering. 

Hoogland  
Inry Padkafee 

 

Dit is met groot vreugde dat daar 

terugvoer gegee kan word oor die 

Here se hand van Genade tydens 

die twee laaste Inry Padkafee 

geleenthede. 
 

Dit is geseën met ‘n gesamentlike 

wins vir beide hierdie geleenthede 

van ± R21 967 na alle onkostes in 

berekening gebring is!  

Hou gerus die Facebook-blad &              

Hallo.Hoogland dop vir Augustus se 

spyskaart. 

Augustus is  

VROUEMAAND 

Daaglikse oordenkings 

spesiaal vir Vroue deur 

verskeie vroue leraars!  

Gaan luister gerus via 

YouTube kanaal - 

Leef as geliefdes 



  Uit die hart ... 

Ds  thania 

Die tweede Sondag in die reeks oor rentmeesterskap het aangebreek en ek nooi 

jou om saam met my te ontdek wat God ons leer daaroor om goeie bestuurders 

van die tyd wat Hy aan ons toevertrou te gee...  
 

My ma deel gereeld met my herinneringe wat sy koester van toe ek klein was en 

my grootword jare...en dan sal sy verlangend na daardie tyd vir my sê: Hoe vinnig 

het die tyd nie verbygegaan nie? Dalk voel jy ook so oor jou kind of is die       

vlietende verloop van tyd vir jou ook tasbaar wanneer jy deur 'n fotoalbum blaai 

of die' gallery' op jou foon 'scroll'.  
 

Covid-19 het ongetwyfeld ons net weereens kom herinner dat die lewe soos ons 

dit ken ook vinnig kortgeknip kan word. In Psalm 90 is Moses en die volk in die 

woestyn en dit is asof hy 'deur' n fotoalbum blaai', van hulle reis tot hier, hy dink 

daaroor na, en raak ook diep bewus daarvan dat 'n leeftyd' soos 'n gedagte kan 

verbyskiet', skryf hy in vers 8.  
 

Tyd is een van (indien nie dié) waardevolste kommoditeite in die wêreld. Daar is 'n 

konstante aanvraag na meer en na die beheer daarvan. Hoeveel keer het jy al vir 

iemand gesê:' Ek het nie tyd gehad nie óf ek wens ek het meer tyd gehad óf 

sodra ek tyd het sal ek dit of dat doen'? Dalk wil sommige van ons op hierdie  

stadium vir 'n' refund' van die tyd wat reeds in 2020 verloop het vra..!  
 

Psalm 90 bevestig egter dat God die Skepper, Eienaar en ook Gewer van tyd is. 

Dit is nie iets wat deur geld of selfs bekommernis (Matteus 6) bekom kan word nie 

en sodanig kan ons nie beheer hoeveel ons daarvan het nie. Dit is 'n geskenk van 

die Here. Hoe ons dit gebruik is egter ons keuse, baie soos die gelykenis van die 

muntstukke (Matteus 15) en waarmee ons kies om ons dagboeke vol te maak  

bepaal uiteindelik wat ons sal hê om vir God te wys, wanneer hy vra wat ons met 

hierdie gawe van lewe wat aan ons gegee is, gemaak het.  
 

Rory Valden skryf: 'Time will keep going, whether or not we're paying attention.' 

Kom ons vra juis daarom vandag saam met Moses en die volk dat God vir ons 

ook sal leer hoe om ons dae te gebruik (vers 12)... wanneer moet wat? 


