
    17 Januarie 2021 

 14 Maart 2021 

Belydenisaflegging van 2020 Finale Fase Groep 

Die volgende groep jongmense het vanoggend die geleentheid om 

belydenis van hul geloof te doen : 

Jana Botha, Lisa Lamprecht, Armand Neethling, Nicole Riekert,  

Divan Rivabella, Xander Smit, Wehan Smith en Michke van der Merwe. 

Baie dankie aan Rossouw Botha & Ds Thania Botha wat hulle deur 

hulle finale fase jaar tot hier gelei het. 
 

 

Baie  

Welkom  

Ds Thania 



Program vir die dag 
 

09:00  Oggenddiens (Vyfde Sondag in Lydenstyd): Ds Thania Botha 

10:00  GVG vir Gr 1, 2, 3, 10, & Finale Fase 

17:00 Buffelsfonteindiens  

(10% van Sondag se dankoffers word gegee aan die Sinode vir Gemeentehulp) 

Alle Eredienste is  

regstreeks op Hoogland se 

webblad & YouTube kanaal 

beskikbaar. 
 

www.pehoogland.co.za  

-> PREKE -> REGSTREEKS 

Hoogland Dankoffers 
 

Baie dankie aan elke 

Hooglander wat steeds getrou u 

dankoffers asook Sondag-

kollektes inbetaal. 

Maak gerus van hierdie metodes 

gebruik: 

 

Maskers 

Die kantoor kry feitlik daagliks 

navrae vir maskers. Indien daar 

enige dames is wat kan help 

met die maak van maskers sal 

dit baie waardeer word. 

Indien u nie kans sien om self te  

maak nie is u welkom om ’n  

houer of paar maskers te koop  

óf ‘n stuk materiaal te skenk vir  

die dames wat wel kan help 

maak. 

Program vir die week  

 
 

Dinsdag: 16 Maart   

14:00 Vrouebybelstudie  
 

Woensdag: 17 Maart 

08:45 Buffelsfontein Bybelstudie 

10:00 Gemeente Bybelstudie 
 

 

 

GEEN Geloofvormingsgroepe 

Sondag, 21 Maart as gevolg van langnaweek! 



Erediens in die saal 
 

Bywoning van die erediens die afgelope Sondag, bevestig weereens hoe 

ons die saamwees van gelowiges mis. Baie dankie vir elkeen wat die 

diens in die saal bygewoon het se geduld. Terugvoer was baie positief.  
 

Die Erediensspan het bewus geword van verskeie punte waarop verbeter 

kan word. Daar word noukeuring voorbereiding getref dat die belewenis 

in die saal, terwyl die erediens in die kerkgebou gebeur, net so sinvol en 

deelnemend sal wees.  
 

Neem gerus deel aan alle dele van die erediens in die saal. Kry ook 

sommer met die intrapslag vir jou ŉ koppie koffie.  

Lydenstyd 2021 
 

Soos verlede jaar is daar ROOI lappe om sommige bome op die 

kerkterrein. Die droom is dat elkeen in Hoogland gedurende 

die GROOT Lydensweek  (28 Maart tot 3 April) by jou huis ’n 

rooi lap om ’n boom sal draai of om jou hek sal bind as ‘n 

getuienis in die gemeenskap dat ons as Christene in 

Lydenstyd is. 

Sondag, 4 April vervang ons hierdie rooi lap met ‘n wit doek 

om Opstandingsondag te vier. 

Help asseblief vorm aan hierdie nuwe Hoogland-geloofsgewoonte. 

Hoogland Beeldsending 
 

Daar is Sondae ‘n hele span vrywilligers wat hard werk op die regstreekse 

uitsending so glad moontlik te laat verloop. Soms is daar uitdagings deur 

faktore wat total buite hulle beheer is, bv. ineternetverbinding wat af is, 

of selfs “hang”. Daar word staat gemaak op u begrip en geduld in sulke 

situasies.  

Die erediens sal altyd as video beskikbaar wees ná die regstreekse 

uitsending.  



Uit die hart ... 

Ds Pieter 

Die verhaal word vertel van ‘n man wat op ‘n dag op die kruin van ‘n 

hoë berg geloop het, toe sy voet skielik onder hom uitgly en hy na 

benede stort. Toe hy ‘n entjie weg geval het, kry hy met sy hand ‘n tak 

van ‘n boom beet, en daar hang hy tussen hemel en aarde. “Is daar 

iemand daarbo wat my kan help?” skree hy. Toe hy niks hoor nie, skree 

hy weer: “Is daar iemand daarbo wat my kan help?” Toe hoor hy ‘n stem 

van bo af: “Dit is die Hemelse Vader hier. Ek sal jou help. Al wat jy moet 

doen is om die tak te los. Ek sal sorg.”  

En na ‘n laaang stilte skree die man weer: “Is daar dalk iemand anders 

wat my kan help?!” 

Geloof het altyd twee kante: kennis en vertroue. Die kennis-deel gaan 

oor die wie, wat, waarom, wanneer en hoe van God se storie met sy 

kinders. Baie mense regoor die wêreld ken hierdie storie, selfs 

ongelowiges. Dit is eers wanneer ons hierdie verhaal van God met die 

mens vertrou, dat ons regtig glo - soos om die tak te los in die storie 

hierbo.  

Hoe vertrou ek hierdie verhaal? Wel, ek dink drie goed is baie belangrik. 

Eerstens moet ons weet dat ons dit nie uit ons eie kan glo en vertrou 

nie. Heilige Gees werk dit ons harte. Tweedens is dat ek dit bely, want 

deur dit te sê begin my woorde realiteit skep in my lewe. Derdens word 

my lewensstorie in God se groot storie ingepas omdat ek vertrou.  

Liewe jongmens wat jou geloof in Jesus bely: jy het 11 jaar se kennis in 

die GVG, ouerhuis, skool, ens. gekry. Ons weet jy het genoeg kennis om 

te glo. Jou belydenis van geloof vertel dat alles nie net kop-kennis is nie, 

maar dat jy God se storie vertrou. . Mag jou lewensstorie saam met God 

se storie altyd ŉ avontuur wees.  

Los die tak... 



 
 
 
 
 
 

 
 

Wanneer vas en bid ons? 
 

Afhangende hoe die Here jou lei waarvan om te vas, is die vas gewoonlik 

gedurende Lydenstyd, vanaf Aswoensdag en word gestop met 

Opstandingsondag.  

Indien jy nie vas van iets wat elke dag deel is van jou roetine nie, word ons as 

gemeente aangemoedig om elke Woensdag in Lydenstyd iets prys te gee sodat 

Hoogland as gemeente saam vas en bid. ONTHOU, gebed gaan saam met 

vas.  

 

Waarvoor bid on 14 - 20 Maart?  
 

 

Hierdie week vas en bid vir die kerk, gemeentes, leiers en gelowiges  

       (saamgestel deur Joan Raubenheimer) 

 

Sondag, 14 Maart : 
 

Gemeentes:  

Here God ons loof en prys U vir die standvastige rots wat ons kerk vir ons was 

deur die hele grendeltyd. Ons bid dat U die leierskap in U kerk en entoesiasme 

om U Woord van liefde en genade te bring, sal versterk en deur U Gees sal 

bekragtig. 

 

Maandag, 15 Maart:  

 

Die kerk:  

Here, soos in 1 Kor.14 U opdrag is, laat ons as U kerk liefde nastreef en ons 

toelê op die gawes van die Gees, maar veral daarop om God se boodskap te 

verkondig. 

2Kor.7:1 Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en 

ons in gehoorsaamheid aan God alles volkome aan Hom toewy. 

Hoo

glan



 

Dinsdag, 16 Maart:  

Leraars:  

Ons bid vir leraars wat in hierdie tyd letterlik wysheid moet hê en krag om 

leiding te neem. Gee asseblief vir hulle krag om deur alles geken te word in die 

eerste plek as dienaars van God. 2 Kor.6:4&6 Gee hulle asseblief krag om alles 

te doen deur die krag van die Heilige Gees en dat hulle wapen altyd wees - om 

die wil van God te doen. 
 
 

Woensdag, 17 Maart:  

Geestelike herlewing:  

Ons bid vir Geestelike herlewing Vader.  Soos Moses se liggaam gegloei het 

van U heerlikheid bid ons dat U Uself so aan ons sal openbaar dat U die 

Lewende God is wat in ons werk. . .wat ons bekwaam gemaak het om 

bedienaars van 'n nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die 

Gees. 2 Kor. 3:6 
 

Donderdag, 18 Maart:  

Laat ons nie apaties staan nie: 

Here God, hoe kan ons apaties raak oor U kerk? Vergewe ons asseblief as dit 

so is - in Jesus Naam. Laat ons deur U Gees en deur U kerk bewus raak dat U 

ons Vader is wat Hom oor ons ontferm en die God wat in elke omstandigheid 

uitkoms gee. 2 Kor. 1: 3&4 
 
 

Vrydag, 19 Maart:  

Verhouding met God: 

Here God help ons asseblief om nie apaties te wees in ons verhouding met U 

ons Vader nie. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus 

gehoorsaam te maak. 2 Kor. 10:5 Here help ons om te streef na geestelike 

volwassenheid, vermaning te aanvaar, eensgesind te wees en in vrede te lewe. 

Dan weet ons die God van liefde en vrede sal by ons wees. 2 Kor. 13:11 

 

Saterdag, 20 Maart:  

Laat ons gemeente en U kerk 'n voertuig wees vir diensbaarheid, liefde en 

vrede: 

Here soos U die gemeentes van Efese onderrig het, vra ons nou ook dat U elke 

gemeente van U sal lei om voertuie van diensbaarheid, liefde en vrede te wees 

onder een Hoof naamlik Christus en die inwoning van die Heilige Gees, sodat 

ons daardeur almal kan help en die wat in moeilikheid verkeer. 


