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Hoogland 

Hoogland Eredienste 

Ons is steeds besig om alles in plek te kry vir die begin van eredienste by 

Hoogland. 

Hou gerus Hoogland se kommunikasie en sosiale media platforms dop vir 

meer inligting daaroor.  

Maak ook intussen seker u is deel van die Hoogland 

Whatsapp groep. 

             Baie welkom by vanoggend se Lentediens!! 



      Baie welkom by Hoogland 

Program vir die week 

Woensdag  

Weeklikse Oordenking  
 

Donderdag 

Hoogland Huisgeloof 

Coffee Talks 
 

Volgende Sondag, 13 September 

Oggenddiens: Familiediens  

Ds Pieter Nel  

Geloofsvormingsgroepe (Whatsapp) 

 

 

 

 

Let asseblief daarop dat Ds Thania 

vanaf 7 tot 21 September bietjie 

met welverdiende verlof is.  

 Vir enige navrae of pastorale hulp 

kontak Ds Pieter of die kerkantoor. 

Program vir die dag 
Oggenddiens - Lentediens: Ds Thania Botha  

Lofkabouteraanbieding  

Geloofsvormingsgroepe met Mentors  

Sopbediening 

Hoogland se sopbediening het 

gedurende die grendeltyd groot 

verligting gebring. Daarmee saam 

het dit uitgebrei in ‘n voltydse   

bediening, wat tans nie alléén deur 

die kantoorpersoneel behartig kan 

word nie.  

Hoogland benodig vrywilligers wat 

Dinsdag & Donderdag oggende 

kan kom help sop bedien. 

Kontak gerus vir Leandra as jy 

bereid is om hiermee betrokke te 

raak. 

Klank & Data bediening 

Hoogland benodig hulp met 

beeldsending van eredienste    

wanneer ons met die eredienste 

begin.  

Ons sal professionele opleiding 

gee. Belangstellendes kan Leandra  

in die kerkkantoor kontak vir meer 

inligting asook oor die opleiding. 

Kantoorure  
Kantoorure (tot eredienste hervat)  

Ma - Vry 09:00 - 12:00 behalwe 

Dinsdae eers vanaf 10:00.  

Die personeel 

vergader dan en 

doen beplanning. 



Hoogland sê baie dankie  

Weereens loop ons harte oor van dankbaarheid vir die ondersteuning 

met Hoogland se Deurry Dankofferfees en Inry Padkafee. 

Soli Deo Gloria - aan God al die eer vir elke dankoffer wat ingegooi of 

inbetaal is, vir elke motor wat kom deurry het en vir elke koppie koffie wat 

uitgedeel is. 

Ons is ook dankbaar aan almal wat die Inry Padkafee ondersteun! Daarbý 

is dit altyd lekker om soveel bekende gesigte te sien en te groet by sulke 

geleenthede. 

Baie dankie aan Zuné & Bruce en die kerkkantoor vir 

al die reëlings. Baie dankie ook aan al die vrywillige 

hande wat kom help het. Binnekort maak ons weer so! 

Aanlyn Tender Skakel  
Kry gerus die tenderskakel op Hoogland se Sosiale Media platforms en in 

die weeklikse Hallo.Hoogland epos wat uitgestuur word. 

Aanlyn tender skakel - https://forms.gle/VWmVcia815TXoHBZ7 



  Uit die hart ... 

Ds thania 

Hierdie afgelope week het ‘n nuwe seisoen op ‘n kleurvolle wyse 

aangebreek en jy sou moontlik op 1 September vrolik aantrek 

skool of werk toe en vir ander in persoon of deur ‘n boodskap te 

stuur, sê: “Gelukkige Lentedag!” Op die eerste Sondag in hierdie 

nuwe seisoen, raak ons nie net opnuut bewus van seisoenale     

veranderinge in die natuur, in die weerpatrone, die bome in ons 

strate of die gedrag van diere nie… maar ook ons persoonlike   

seisoene, lewensfases, gebeurtenisse en ervarings, wat kom en 

gaan. Hoe sou jy die seisoen waarin jy jouself tans bevind, beskryf? 

Wat het jy geleer uit die vorige seisoen in jou lewe, of wat dink jy is 

God besig om jou te leer in die huidige?  
 

Ek vra dit doelbewus, want ek weet dat ons (ek!) dikwels so uitsien 

na die seisoen van ons eie voorkeur en ons misnoeë oor die een 

wat ons tans beleef uitspreek, dat ons vergeet dat daar nie ‘n lente 

sou wees, sonder die winter nie, dat ons nie die winter soveel sou 

waardeer sonder ‘n somer vol hittegolwe nie en dat ons, ons nie 

sou kon verwonder aan hoe die blare van kleur verander as dit die 

heeltyd groen gebly het nie! Die kuns is egter om in elke seisoen 

ingestel te wees om na God te luister, wat op oneindig baie      

maniere, deur die hele skepping, mens, plant en dier, met ons 

praat.  
 

George Washington Carver het gesê: I love to think of nature as 

an unlimited broadcasting station, through which God speaks to us 

every hour, if we will only tune in. Ons lees vandag ‘n gedeelte van 

‘n bekende verhaal, dié van Jona, wat ons help om ons 

geloofsfrekwensies in te stel op God se stem.  


