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    Kerstyd 2020 

Hoogland 

Hierdie sal die lááste Hallo.Hoogland vir 2020 wees. 

Hou gerus Hoogland se sosiale platforms veral Facebook dop vir 

nuus en enige dringende afkondigings. Maak ook seker dat u 

deel is van die Hoogland Whatsapp groep (079 815 9325). 

Alle Eredienste is regstreeks op Hoogland se webblad & YouTube 

kanaal beskikbaar. 

www.pehoogland.co.za -> PREKE -> BEELDSENDING 



      Baie welkom by Hoogland 
Program vir die dag 

Oggenddiens: Ds Thania Botha  

LofkaboutersLIVE      

Liewe Hoogland-familie 

Die kerkraad het die huidige situasie weer bespreek na  

aanleiding van gebeure die afgelope tyd en besluit om die  

tydperk waar geen fisiese dienste plaasvind te verleng tot      

3 Januarie 2021.  Die vertroue word uitgespreek dat die  

gemeente weer vanaf 10 Januarie 2021 in die kerkgebou sal kan  

byeenkom – onderhewig aan die situasie wat tans nog 

onbekend is.  Die Dagbestuur sal voor die 10e Januarie weer  

byeenkom en die situasie heroorweeg saam met die kerkraad.  

Oorweging is onder andere aan die volgende gegee om tot die  

besluit te kom:  

 - Mediese advies  : ‘n Praktiserende dokter se raad is ingewin, 

wat die erns van die situasie in die Oos-Kaap beklemtoon het, 

asook dat infeksies steeds drasties toeneem in Port Elizabeth.   
 

- Statistieke  wat ook die bogenoemde staaf.  

- Die regering se kommunikasie verlede week, in reaksie op die 

situasie in die land, maar veral Nelson Mandelabaai, 

beklemtoon die vraag na verantwoordelike optrede van 

individue en instansies.  

- Die persone wat tans in die gemeente en gemeentegrense die 

virus opgedoen het, gehospitaliseer is en andersins daardeur 

geraak word (kontak met ge-infekteerde persone). 



 

Daar is ook in ag geneem dat die gemeente / land êrens moet 

leer om met die virus saam te leef, maar die huidige situasie 

verleen dit daartoe dat ons daadwerklik die samekoms van en 

kontak tussen mense moet probeer beperk, om verdere 

verspreiding te voorkom.  

Ons wil elkeen van u aanmoedig om in te skakel by die aanlyn 

eredienste, via YouTube en ook later beskikbaar op Facebook 

en as klankgreep op Soundcloud. Indien jy nog nie het nie, 

stuur gerus jou naam en nommer na die gemeente se whatsapp 

nommer (079 815 9325) om die skakels na elke geleentheid te 

ontvang! Neem deel aan die aanlyn eredienste soos u aan ‘n 

“gewone” erediens sou (bv. staan op, maak die gesin wakker, 

trek selfs aan, lees saam uit die Bybel, sing en doen ander 

aktiwiteite soos jul begelei sal word tydens die erediens). Dit sal 

die erediens-ervaring in jul eie huis verdiep en verryk!  

 

Bid saam met ons as leiers van die gemeente oor die situasie in 

PE, die land en die wêreld, vir diegene wat siek is, wie se 

geliefdes siek is of gesterf het, vir die wat swaarkry as gevolg 

van die ekonomiese toestand, vir wêreld- en plaaslike leiers, vir 

verantwoordelike optrede deur alle mense, ter wille van hulself 

en ander, vir ‘n diepe vrede dat God steeds in beheer is en vir 

uitkoms. Kom ons dra mekaar in die feestyd in ons harte, 

gedagtes en gebede.  

Groete en seën.  



Hoogland Dankoffers 

Dit is met dankbaarheid, geloof 

en vertroue dat ons mekaar 

steeds aanmoedig om ons 

dankoffers, asook Sondag-

kollektes in te betaal.  

Maak gerus van hierdie metodes 

gebruik: 

Kerkkantoor GESLUIT  

vir die Feestyd  

vanaf  

Donderdag,  

17 Desember 2020. 

Heropen weer  

Maandag,  

4 Januarie 2021.  

Hoogland Beeldsending 

Baie dankie aan die klank-, data en erediensspan wat steeds elke 

Sondag getrou op hulle pos is om Hoogland te dien deur die 

lewendige beeldsending. 

Dit moet egter net weer beklemtoon word dat hierdie span van ŉ 

paar eksterne faktore afhanklik: goed soos slim-tegnologie,  

internet-verbinding en selfs ESKOM.  

Indien hierdie eksterne faktore hulle in die steek laat, is hulle hande 

afgekap en vra ons dat u geduld en begrip sal hê vir sulke 

onvoorsiene situasies.  



2021 Jaarprogram   
Jaarprogramme is by die kerkkantoor beskikbaar of kyk ook 

op Hoogland se sosiale platforms vir ‘n pdf weergawe wat u 
kan aflaai. 



Kersgroete vanuit die Kerkkantoor  

Kersfees gaan beslis hierdie jaar ANDERS wees...en 

so ook ek en jy.... Mag die VREDE, VREUGDE en 

HOOP wat Jesus se geboorte vir ons elkeen inhou 

egter ONVERANDERLIK bly!  

Baie liefde, Di Thania & Rikus. 

Ek bid dat ons aan die einde van hierdie jaar deur 
Heilige Gees die krag sal ontvang om na die innerlike 

mens versterk te word; dat Christus deur die geloof in 
ons elkeen sal woon en dat ons in die liefde van God 

gewortel sal bly.  
Mag ons saam met mekaar begryp hoe wyd, ver, hoog 

en diep die liefde van God vir ons elkeen is.  
 

Geseënde Kersfees - Ds. Pieter, Sanet, Lizerie & Janno  

Mag 2020 se Kersfees ons eendag se “Onthou jy nog “ Kersfees wees!  
Lag baie, eet te veel en vul Kersfees 2020 met kosbare herinneringe,   

maskers en al ! 



Gebed uit die hart ... 

Ds thania 

Here, Desembermaad is genoeg-gehad maand  

(veral hierdie jaar!) 

Ons is almal nou moeg gewerk, 

Mense dink as jy van die huis af werk lê jy leeg, 

maar U weet ons moes selfs nog harder werk, meer tyd saam met ons gesinne 

prysgee… 

vir dieselfde of selfs minder salaris 

Here, ons is moeg dat ons werksplek ons huis is en ons huis ook die skool is 

Moeg vir Zoom, stadige internet en sommer net skerms oor die algemeen 

Moeg vir probleme en krisisse… 

vir slegte nuus, 

vir bekommer…oor ons mense, ons gesondheid en ons geldsake 

ons is moeg vir die onsekerheid, 

om te beplan en ook nie eintlik nie 

vir maskers dra en nie te kan hoor wat mense sê of gesigsuitdrukkings te kan sien 

nie 

vir taai sanitizer hande 

ons is nou al moeg verlang na ons mense, 

en party van ons is dit die realiteit: dat ons vir altyd gaan verlang 

Ons is veral moeg vir die Coronavirus 
 

Hoe bevrydend dat U ook die Vader van moeë mense is 

U wat ons nooi: 

Kom na My toe, almal wat moeg en oorlaai is 

En Ek sal julle rus gee 
 

Here, laat ons die (L)lig sien soos die sterrekykers 

en verander ons moeg-wees in 

blywees diep binne ons 

want U het na ons toe gekom 

sodat ons na U toe kan kom 

weer by die krip kom kniel, 

ons bagasie daar kom neersit  

en wat vir ons waardevol is vir U gee 
 

ons kom rus hierdie Kerstyd na ons kronkelpad-reis 

en bid vir wanneer ons hiervandaan verder gaan: 

steeds met ons sanitizer in ons sak en ons maskers aan 

Here, maak ons sterk, en lief en wys… 

Amen. 
 

‘n Gedeelte van die gebed is gevind op die webtuiste: Die Stil Pad. Besoek dit gerus.   


