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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, 11 Oktober 

Ds. Pieter Nel 

Lofkabouters LIVE   

Geloofsvormingsgroepe (Whatsapp) 
 

Alle eredienste sal voortaan ook 

Sondae lewendig gebeeldsend 

word via die webblad  

www.pehoogland.co.za  

-> PREKE -> BEELDSENDING 
 

Ds Thania is met verlof van 5 - 13 

Oktober. Vir enige pastorale hulp of 

navrae kontak Ds Pieter of die 

Kerkkantoor. 

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: 



Buffelsfontein Bybelstudie 
 

Buffelsfontein Bybelstudie is weer op ’n Woensdagoggend om 09:00 in 

die Buffelsfontein Kapel. Almal is welkom! 

Buffelsfontein “eredienste” sal egter nog ‘n rukkie moet wag, tot 

Buffelsfontein die nodige toestemming daarvoor sal gee. 

Die Hallo.Hoogland sal in die tussentyd, tot die opheffing van Vlak 1, 

weekliks in al die Hooglanders se posbusse by Buffelsfontein gegooi word. 

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. 

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  

Voorraad, Sop en Maskers 

bly altyd in aanvraag sou u 

kan help asseblief.  



Uit die hart ... 

Ds Pieter 

Eerste gholfballe was waarskynlik reg rondom glad gewees. Gholfspelers het 

baie vinnig agtergekom dat ’n gholfbal verder trek as die oppervlak 

growwer begin raak het van al die wrywing wat die gholfstok op die bal 

uitoefen. Daarom word gholfballe vandag met “duikies” in gemaak. Om die 

waarheid te sê, die gladde balle kon nie veel verder as 100m geslaan word 

met ’n goeie dryfhou nie. Dieselfde bal met “duikies” op die oppervlak kan 

egter 250m ver geslaan word. 

Die “duikies” op die oppervlak veroorsaak dat die bal deur die lug sny, wat 

weer ŉ opwaartse drukkrag tot gevolg het en die bal kan verder trek.  

Paulus en Timoteus se verhaal vertel in Handelinge 16 hoe die Heilige Gees 

soos ’n gholfbal werk. Die “duikies” / stampies wat hulle gekry het in die 

navolging van hul eie (goeie) planne, word deur God gebruik en ingespan. 

In Filippi kom ŉ vrou met die naam Lidia tot bekering en speel ŉ sleutelrol 

in die plant van ŉ nuwe gemeente in Filippi - ŉ Romeinse Kolonie.  

Ontwrigting, oënskynlike mislukkings en ander “duikies” in ons lewe, voel 

soos toe deure omdat ons eie wil en planne nie geskied nie. Ook nie binne 

ons tyd nie.  

Die genade van God is dat Hy steeds midde al ons belewenisse, en ook ons 

eie foute, werksaam is. Paulus skryf in Romeine 8:28 dat God alles ten 

goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet. Hoogland, en elke ander 

gemeente, se gewone bediening is ontwrig deur die wêreldwye pandemie. 

God is egter nie ontwrig nie. Hy is reeds besig om hierdie omstandighede 

en belewenisse ten goede te laat meewerk vir Sy kerk en vir elkeen wat 

Hom liefhet, tot die eer van Sy Naam.  


