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Hoogland 

Besoekers en/of Nuwe intrekkers & -lidmate 
Indien jy vanoggend ‘n besoeker is hier by Hoogland vertrou ons dat 

vanoggend se diens vir u ‘n belewenis en ‘n 

 Goddelike ontmoeting sal wees.  

Indien u ’n nuwe intrekker of -lidmaat in die gemeente is, wil ons net sê -                 

Baie welkom - Mag Hoogland u geestelike tuiste word. 

• Neem asseblief die vrymoedigheid en kom ontmoet die leraar na die 

diens voor by die preekstoel.  

• Gaan gesels gerus ook by die Gemeentedienste dame in die 

Voorportaal (sy staan by die tafel by die hoofdeur) vir enige navrae.  

• Neem in die brosjurevakkies ‘n“Nuwe Lidmate”  koevert of stuur ‘n        

e-pos na annalize@pehoogland.co.za. 

• Gaan gerus ook na Hoogland se webblad by www.pehoogland.co.za 

onder EK WIL -> ‘N LIDMAAT WORD en voltooi die vorm aanlyn. 



      Baie welkom by Hoogland 

Program vir die week 
 

Woensdag  

Weeklikse Oordenking  

Buffelsfontein Bybelstudie  

 

Donderdag 

Coffee Talks 
 

Volgende Sondag, 18 Oktober 

Ds. Thania Botha 

Lofkabouters LIVE   

Geloofsvormingsgroepe (Whatsapp) 

 

Alle eredienste sal voortaan ook 

Sondae lewendig gebeeldsend 

word via die webblad  

www.pehoogland.co.za  

-> PREKE  

-> BEELDSENDING 

Program vir die dag 
 

Oggenddiens : Ds Pieter Nel  

Geloofsvormingsgroepe met Mentors 

Lofkabouters LIVE  

Hoogland Kantoorure 
 

Maandae tot Vrydae  

08:00 - 13:00  en  

Dinsdae eers vanaf 10:00  

as gevolg van 

personeelvergadering. 

Hoogland Dankoffers 

Baie dankie aan elke Hooglander 

wat steeds getrou hulle dankoffers 

en Sondag-kollektes inbetaal.  

Maak gerus van hierdie metodes 

gebruik: 

Gedenkmuur 
Weens veiligheidsredes is daar 

besluit om voortaan Hoogland se 

Gedenkmuur gesluit te hou. 

Families met Nissies kan ’n gratis 

sleutel by die Kerkkantoor kom 

afhaal. 

Noodspens  

Noodspens voorraad, Sop en 

Maskers bly altyd in aanvraag 

sou u kan help asseblief. Gee 

gerus by Gemeentedienste of 

die kerkkantoor af. 



Woord Werkgroep 
 

Weekliks ontmoet lidmate, Woensdagoggende om 11:00, saam met die 

leraar(s) om te luister en deur die teksgedeelte vir die komende Sondag 

te bid en te werk. Enige belangstellendes is baie welkom om by hulle te 

kom aansluit. Laat weet gerus vir Leandra indien jy wil kom saamgesels. 

Doopteddies  
 

Tydens elke doopgeleentheid word daar ‘n oulike teddiebeer aan die 

doopbaba oorhandig as geskenkie.  Ons gee graag geleentheid aan 

lidmate om aan die doopviering deel te neem deur 

doopteddies te skenk.  

Dit moet sag en wollerig en ongeveer 25cm hoog wees.  

Teddies kan by gemeentedienste of by die kerkkantoor 

afgegee word. 



Uit die hart ... 

Ds Pieter 

KwasSizabantu-sending in KwaZulu Natal word aangekla van die 

skending van menseregte; seksuele teistering en geldwassery. Edwin 

Sodi van Blackhead Consulting staan tereg op 60 aanklagte van 

korrupsie, bedrog en geldwassery. ŉ Tweede vlaag van COVID-19 

infeksie dreig. Die VBS-skandaal duur voort. Senekal-weerstand na die 

grusame moord van Brendin Horner.   

Nader op eie bodem: Fairview Resiesbaan; die watersituasie in die Baai. 

Woede! Teleurstelling. Kwesbaarheid. Vrees. Onveiligheid.                     

ŉ Boek van Cas Wepener staan op my rak oor woede en ek begin 

daardeur blaai, want ek wil weet hoe moet ek teologies oor al hierdie 

goed dink. Hoe moet die boere se opstand beoordeel word?  

Binne hierdie word ŉ vers uit Ingrid Jonker se bekende gedig “Die kind 

wat geskiet is deur soldate by Nyange” aangehaal: 

Die kind is nie dood nie 

die kind lig sy vuiste teen sy moeder 

Wat Afrika skreeu skreeu die geur 

van vryheid en heide 

in die lokasies van die omsingelde hart.  
 

Die kind lig sy vuiste teen sy vader 

in die optog van die generasies 

wat Afrika skreeu skreeu die geur 

van geregtigheid en bloed 

in die strate van die gewapende trots 
 

Teologies gesien glo ek die Kind is nie dood nie en dat Hy sy vuiste 

teen die onderdrukkende en korrupte magte en krag in die wêreld lig.  

Psalm 73:28 - “Maar wat my betref, die nabyheid van God is vir my 

goed. EK het die Here my skuilplek gemaak, sodat ek van al u werke 

kan vertel.  


