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 18 April 2021 

Nuwe intrekkers en -lidmate 
 

Indien jy ’n nuwe intrekker of lidmaat in die gemeente is, wil ons net sê:   

baie welkom in die Hooglandfamilie !! 
Neem asseblief die vrymoedigheid en kom ontmoet ds Pieter na die 

diens voor by die preekstoel of gaan gesels gerus ook by die 

Gemeentedienste dame in die Voorportaal (sy staan by die tafel by die 

hoofdeur) vir enige navrae. Neem gerus ‘n “Nuwe Lidmate” koevert in 

die brosjurevakkies 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... en dan ‘N LIDMAAT WORD en voltooi die 

Inligtingsvorm aanlyn. 



Program vir die dag 
 

09:00  Oggenddiens : Ds Pieter Nel  

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

17:00 Buffelsfonteindiens  

(10% van Sondag se dankoffers word gegee aan Eluthandweni) 

Baie welkom by vanoggend se familiediens   

Alle Eredienste  

is regstreeks op Hoogland se 

webblad, facebook blad & 

YouTube kanaal beskikbaar. 
 

www.pehoogland.co.za  

-> PREKE -> REGSTREEKS 

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: 

Program vir die week  
 

Maandag: 19 April  

19:00 Kerkraadsvergadering  
 

Padberaad: 20 April  

Padberaad (Personeel woon dit 

aanlyn by, maar daar sal iemand by 

ontvangs beskikbaar wees) 
 

Woensdag: 21 April  

08:45 Buffelsfontein Bybelstudie 

10:00 Gemeente Bybelstudie 

11:00 Woord Werkgroep 

 

Vrydag: 23 April  

SKOLE SLUIT Geloofvormings-

groepe hervat weer 

ná die skoolvakansie  

op Sondag, 9 Mei 
 

Vanaf volgende kwartaal hervat 

GVG groepe elke tweede week 

vir u kind. Elke graad sal dus 

elke tweede Sondag hier na die 

kerk kom vir sy/haar les saam 

met sy/haar mentor. 

Kry asseblief kwartaal 2 se GVG 

rooster by u kind se mentor. 



Hoogland, leef jou geloof deur liefde  

tot dade op een van die volgende maniere ... 
Hoogland Sopbediening  

Die sopbediening se vrieskas is feitlik leeg en hulle bedien steeds Dinsdae 

& Donderdae oggende aan ongeveer 40 mense voedsame, warm sop. 

Indien jy kan help sop kook sal dit waardeer word. Gesmeerde brood is 

ook altyd welkom op Dinsdae & Donderdae oggende. 

Kom kry gerus leë houers by die kerkkantoor indien jy benodig. 

Gemeentedienste 
Wil jy nie oorweeg om op ‘n roterende basis Sondagoggende te help 

deur lidmate te verwelkom, die Hallo.Hoogland uit te deel, besoekers/

nuwe lidmate te help en net sommer ‘n vriendelike gesig te wees wan-

neer iemand erediens toe kom nie? Laat weet asseblief vir Leandra in die 

Kerkkantoor indien jy wil help by Gemeentedienste. 

Woord Werkgroep 

Woensdagoggende om 11:00, gesels lidmate saam met ds Pieter en werk 

deur die teksgedeelte vir die komende Sondag. Enige belangstellendes is 

baie welkom om by hulle te kom aansluit. Laat weet gerus vir Leandra 

indien jy wil kom saamgesels. 

Klank & Data bediening 

Hoogland se klank & data span benodig altyd ekstra hande om op ‘n roterende 

basis te help met die regstreekse beeldsending van eredienste. Daar is ‘n aparte 

klank gedeelte en die data/beeldsending aspek. 

Dit is regtig baie eenvoudig en jy sal goeie opleiding ontvang. Belangstellendes 

kan Leandra in die kerkkantoor kontak vir meer inligting asook oor die 

opleiding. 

Hoogland vra ook dat u hierdie week in besonder sal intree 

en saam bid vir reën … veral in ons opvangsgebied. 



ŉ Seuntjie vra sy ma en ouma om saam met hom in die sandput te kom 

speel voor in erf. Ma en Ouma is elk toegerus met ŉ speelgrafie en 

emmertjies. Soos wat die twee vroue in die sand speel, raak hulle aan’t 

gesels. Na ŉ rukkie sien hulle dat mense wat verbystap baie 

geïnteresseerd is in wat hulle doen. Toe besef hulle: hulle het so 

vasgevang geraak in hulle geselsies, dat hulle nie agtergekom het die 

seuntjie het weer in die agterplaas gaan speel nie. Dit los Ma en Ouma 

wat heerlik soos kinders in die sandput speel.  

Soos tyd verloop en die lewe gebeur, is dit maklik om fokus te verloor op 

wat jy doen en veral hoekom jy dit doen. Selfs vir die kerk en gemeentes 

is dit nie ongewoon nie om fokus op ons roeping te verloor en besig te 

raak met baie goed, behalwe om ons roeping uit te leef.  

Nadat Jesus gekruisig en begrawe is, lees ons dat die dissipels in ŉ bo-

vertrek was en die deure gesluit. Die aanname is dat vrees hulle 

beetgepak het: hulle het vir Jesus doodgemaak, dan sal hulle seker ook sy 

volgelinge soek. Dit is net hier waar Jesus dan aan hulle verskyn en hulle 

uitnooi om na die merke aan sy hande en voete te kyk, sodat hulle seker 

kan wees dit is Hy.  

Daarna onderrig Jesus die dissipels oor die woorde wat Hy vir hulle gesê 

het toe Hy nog by hulle was; Hy open hulle verstand om te verstaan en 

bring hulle roeping skerp in fokus: “...in My Naam moet bekering en 

vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word.” 

Dít maak van verwarde, ontmoedigde en vreesbevange dissipels, 

moedige en energieke getuies wat bereid is om te sterf vir hulle geloof 

en roeping.  

Hoogland se roeping is en bly: geloof deur liefde tot dade.... 

Uit die hart ... 

Ds Pieter 


