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Hoogland 

Die Bybel 2020 - Vertaling 
 

Die Bybel 2020 - Vertaling is uiteindelik beskikbaar! Bestellings kan by 

Annalize in die kerkkantoor geplaas word of u kan dit self by die 

Bybelgenootskap van Suid Afrika gaan aankoop teen -  

• R129 - vir die gewone, swart, hardeband uitgawe  

• R329 - vir die luukse, bruin, sagteband uitgawe met duim indeks 

Bybels behoort teen volgende 

Sondag by Gemeentedienste 

beskikbaar te wees of 

gedurende die week by die 

kerkkantoor. 

*Let asseblief daarop dat dit streng kontant by afhaal is.* 



      Baie welkom by Hoogland 

Program vir die week 

Donderdag 

Coffee Talks 
 

Volgende Sondag, 1 November : 

Matriekmoment - Ds. Thania Botha 

Lofkabouters LIVE   
 

Ds Pieter is van 21 Oktober tot        

1 November met welverdiende 

verlof!  

Kontak gerus ds Thania of die 

kerkkantoor vir enige pastorale hulp 

en / of navrae! 

Program vir die dag 
Oggenddiens : Ds Thania Botha   

Lofkabouters LIVE  

Deurkollekte : Buffelsfontein Aftreeoord  

Alle eredienste sal voortaan ook 

Sondae lewendig gebeeldsend 

word via die webblad  
 

www.pehoogland.co.za  
-> PREKE  

-> BEELDSENDING 
 

Kry gerus die skakel na die 

lewendige beeldsending op 

enige van Hoogland se sosiale 

media platforms 



Hoogland sê dankie... 

vir elke mentor, ouer en kind wat so getrou deel was van 

Hoogland se GVG hierdie jaar!  

Ons sou dit nie sonder u kon doen nie. 
 

ALLE Lofkabouters & Geloofsvormingsgroepe  

ouers, kinders & mentors word hartlik uitgenooi na die         

Familiediens op Sondag, 8 November om 09:00  
 
 

Direk na die familiediens om 10:00 - 11:00  is dit tyd vir 

vet pret met die jaarlikse GVG Afsluiting op die grasperk 

voor die kantore. 

(Die afsluiting is slegs vir kinders & mentors!) 
 

 

Moenie hierdie spesiale oggend misloop nie - kom kuier 

so vir oulaas veilig en lekker saam! 

(Meer inligting sal via die Mentors deurgegee word!) 



Uit die hart ... 

Ds thania 

Weet jy waar die spreekwoord: "Waar Dawid die wortels      

begrawe (of gegrawe) het” vandaan kom? Daar is ‘n plant 

genaamd, ‘n Dawidjiewortel – die grênd naam daarvoor:     

Cissampelos capensis. Dit is ‘n tipe struik wat tot ongeveer 

1,5m hoog groei en wydverspreid voorkom, van Namibië tot 

die Oos-Kaap (ja, op ons voorstoep)! Dit is glo giftig vir diere, 

maar is veral onder inheemse groepe soos die Khoisan, gewild 

vir medisinale gebruik.  
 

Om iemand te wys “waar Dawid die wortels begrawe (of  

gegrawe) het beteken dan, afgelei uit die bogenoemde, om vir 

hom/haar uit te wys wat “giftig” of skadelik is of om hulle te 

waarsku daarteen. Terselfdertyd kan dit ook beteken om vir  

iemand “medisyne” te gee, hulle te help om genesing te vind, 

iets te kry wat hulle gesondheid sal bevorder.  
 

Dit is wat die Hervorming met die Christelike geloof en        

teologiese denke kom doen het, deur Martin Luther met sy    

95-stellings aan die voorpunt daarvan en baie ander wat ook 

diep spore in die kerkgeskiedenis getrap het. Die problematiek 

van sekere denke en dade is uitgewys en   

alternatiewe wat moontlik tot die herstel 

van die kerk en samelewing kon lei, is 

voorgehou. Vandag vier ons Hervorming-

sondag en word opnuut weer bewus   

gemaak van ons geestelike wortels.  


