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l Baie welkom by Hoog and  



Program vir die dag 
Oggenddiens: Ds Pieter Nel  

Deurkollekte: Christelike Lektuurfonds  

Alle Eredienste is tans slegs  

regstreeks op Hoogland se 

webblad & YouTube kanaal 

beskikbaar. 
 

www.pehoogland.co.za -> 

PREKE -> BEELDSENDING 

Hoogland is besig met gesprekke & voorbereiding om weer 

haar kinders op sinvolle, praktiese maniere te dien by GVG! 

MAAR .... daarvoor het ons hande nodig asseblief.  

Ons benodig GVG Mentors vir Gr 1, 5, 6, 7, en 8. 

Kom meld aan en kontak Leandra in die Kerkkantoor. 

Kom wees deel van hierdie opwindende bediening. 

Hoogland Dankoffers 
 

Baie dankie vir elkeen wat 

steeds getrou u dankoffers, 

asook Sondag-kollektes inbetaal.  

Maak gerus van hierdie metodes 

gebruik: 



Hoogland Noodspens  
 

BAIE BAIE DANKIE, vir elke bydrae / pakkie / blikkie kos 
wat die afgelope week ontvang is! Weet asseblief u maak ’n 

groot verskil in die gemeenskap rondom Hoogland.   

Die nood is steeds groot as u graag nog ’n bydrae wil maak.  

VOORRAAD BENODIG 

1.  Sop - (veral in kleiner 1 liter jogurthouers) 

2. Rys - 1kg pakkies vir kospakkies  

       - 5 / 10kg pakke vir Healthy Meal pakkies  

4.   Brood  - gesmeerde brood Dinsdae & Donderdae vir Sopbediening 

5. Kruideniersware 

Blikkies kos - (baked beans, pilchards, bully beef, sweetcorn, ertjies,      

gemengde groente, ens) 

Pasta (500g macaroni / 2min noodles)  

Mieliemeel / Instant (verkieslik 1kg pakkies) 

Koffie (verkieslik 125g) / tee (klein pakkies) / melk 

Suiker (verkieslik 500g pakkies) 

Geurblokkies (Bief / Hoender) 

Pakkies soppoeier 

Soja 

Grondboontjiebotter (klein houers) 

Konfyt (410g blikkies / klein houers) 

Aanmaakkoeldrank (750ml) 

Kookolie (750ml) 

6. Toiletware  

Seep / Handewas 

Tandepasta 

Lyfroom 

toiletpapier 

Waspoeier 

7. Maskers  



Uit die hart ... 

Ds Pieter 

STUTTGART, Duitsland. Dit is die laaste dae van die Tweede 

Wêreldoorlog. Bomme val dag en nag soos die laaste Duitse weerstand 

swik. Stadig, meedoënloos kom die Russiese magte van die ooste af. In 

die weste is die Geallieerdes besig om nader te kruip. Dit is nou net ŉ 

kwessie van dae voordat die “duisendjarige ryk” val.  

Die leraar van ŉ plaaslike gemeente, is die teoloog Helmut Thielicke. Die 

einde is in sig. Wat sal hy vir die gemeente sê midde die verwoesting, 

dood, geweld en die samelewing wat in mekaar stort? Wat sê enige 

leraar vir ŉ gemeente in sulke omstandighede? Dit is in hierdie 

omstandighede dat die leraar ŉ preekreeks doen oor die Onse Vader 

gebed.  

Vreemd, nie waar nie? Iets bemoedigend, hoopvol en om die oog op 

Jesus gevestig te hou sou dalk beter pas. Dalk selfs eerder praat oor 

lyding, swaarkry en ŉ liefdevolle God.  

Helmut Thielicke maak ŉ opmerking wat verduidelik hoekom hy besluit 

het om ŉ reeks oor die Onse Vader gebed te doen: “The Lord’s Prayer 

was able to contain it all.”  

Tydens hierdie komende week gaan ons elke aand, biddend by een van 

die bede in die Onse Vader gebed stil raak. Dit sal ons leer wat gebed 

nie is nie. Dit sal ons leer wat gebed is. Dit gaan verandering bring in jou 

lewe: moontlik nie in die beantwoording van al ons gebede nie, maar 

gebed verander die bidder.  

Mag ons saam met mekaar tot God nader met ŉ opregte hart en met 

volle geloofsekerheid. Mag ons ontdek: in ŉ tyd soos hierdie... “The 

Lord’s Prayer contain it all.” 


