
    17 Januarie 2021 

 30 Mei 2021 

GVG en Eredienste: 

Terwyl daar sprake is dat die president weer ŉ “family meeting” gaan hou, 

gaan Hoogland voort met eredienste en GVG-groepe by die kerkgebou. 

Alhoewel alles gedoen word om so veilig en verantwoordelik moontlik te 

wees, kan niemand dit  100% waarborg nie, al wil ons. Dit bly steeds ŉ risiko 

en u eie keuse om die erediens by te woon en u kind GVG toe te bring.  
 

Die gewone goed wat ons doen: maskers dra, sanitering en sosiale afstand is 

regtig die voorsorgmaatreëls wat help en voorkomend is. Hou asb. daarby.  
 

Die twee GVG-groepe wat nie hierdie Sondag by die kerkgebou ontmoet nie 

word duidelik op die onderskeie WhatsApp-groepe gekommunikeer.  
 

Ons wys ook veerkragtigheid deur hoe ons leer, aanpas en terug bons van 

elke situasie tydens hierdie COVID-19 pandemie 



Baie welkom by Hoogland   

Alle Eredienste is regstreeks 

op Hoogland se webblad, face-

book blad & YouTube kanaal 

beskikbaar. 

www.pehoogland.co.za  

-> PREKE -> REGSTREEKS 

Hoogland 

Dankoffers 

 

Baie dankie Hoogland 

Program vir die week  
 

 

Woensdag:  26 Mei 

 Geen Bybelstudie of Woord 

Werkgroep hierdie week nie.   

 

Ds Pieter is van 1 –3 Junie 

uitstedig. Skakel gerus die 

kerkkantoor vir enige pastorale 

hulp. 

Voltooi asseblief die vormpies op die banke en laat dit ná die diens 
op die bank of plaas in die dankoffer mandjie op pad uit.  

Program vir die dag 
 

09:00 Oggenddiens : Ds Pieter Nel  

10:00 Geloofsvormingsgroepe (vir al die groepe) 
 

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

Hoogland sê : Baie Dankie!  

Baie dankie vir elke bydrae wat die afgelope tyd met Hoogland se 

Oesfees ontvang is! Dit word opreg waardeer en gaan ‘n groot 

verskil maak op elke gebied!  
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l Hoog and, Geloof deur liefde tot dade :  

 

Hoogland wil graag uitreik na ‘n (bejaarde) persoon wat weer wil “huis opsit” 

nadat alles verloor is. Die persoon het ongelukkig geen huisware/breekware 

en vrymoedigheid word geneem om te vra vir hulp, sodat  hierdie individu 

met sorg en liefde hervestig word.  
 

Die volgende word benodig : enkelbed / enkelbed beddegoed / kussings / 

bedkassie / bedlampie / gordyne / gemakstoel of 2 vir sitkamer / koffietafel /  

enige kombuisware: mikrogolfoond, tweeplaatstoof, eetgerei,  opskeplepels, 

borde en breekware, koffiebekers, glase, potte, pan, mikrogolfbak, ketel, 

broodrooster, besem & skoppie, ens / handdoeke en natuurlik ook die 

basiese kruideniersware, skoonmaakmiddels en toiletware.  

 

Kom gee dit in die oggende by die kerkkantoor af.  

Immunisasie teen die Covid 19—virus  

Hoogland wil graag (veral ons ouer ) lidmate aanmoedig om te registreer vir 

die COVID-19 immunisering Dit is baie eenvoudig en die Kerkkantoor 

personeel is beskikbaar om gedurende die week daarmee te help.  

Daar is verskeie manier om te registreer:  

1. Registreer op die webblad https://vaccine.enroll.health.gov.za/#/ 

• Op die eerste vraag, "Are you a Health Care Worker" MOET jy NEE antwoord om na die 

registrasieportaal te gaan. Indien jy JA antwoord, gaan jy na 'n ander portaal, en dit is nie waar jy wil wees 

nie.  

• Jy moet die ID-nommer van 'n persoon 60 of ouer invul, hetsy jou eie of iemand anders s'n namens 

wie jy registreer. Gebruik verkieslik die ID-nommer vir registrasie, hoewel paspoorthouers, nie-burgers en 

persone met vlugtelingstatus ook kan registreer. 

• Vul ook jou mediese fonds besonderhede in, indien jy oor een beskik. Die koste van die immunisasie 

word nie van jou dag tot dag fondse verhaal nie. 

Jy kry 'n SMS om jou registrasie te bevestig. 
 

2. Registereer per Whatsapp deur slegs die Woord “Register” na die 

Covid Whatsapp nommer te stuur: 0600 123 456  
 

3. Registeer per SMS deur u Identiteitsnommer na die volgende nommer  

 te stuur *134*832*ID nommer# 

Hoogland se sopbediening benodig sop asseblief. 

https://vaccine.enroll.health.gov.za/#/


Uit die hart  

Ds Pieter 

Veerkragtigheid verwys na die vermoë van byvoorbeeld ŉ rekkie om 

terug te keer na sy oorspronklike vorm. Dink maar om ŉ rekkie tussen jou 

vingers te rek en te los: dit spring terug.  

 Trek is dit bietjie nader na ons as mense, is veerkragtigheid die vermoë 

om “terug te bons” met moeilike omstandighede, asook die vermoë om 

te groei en te floreer wanneer met uitdagings gekonfronteer word.  

Niemand gaan deur die lewe met ŉ ononderbroke lyn van sukses en 

voorspoed nie. Soms word ons rekkies maar dun getrek deur onsself, 

omstandighede of ander mense: foute, mislukkings, vernederings, pyn, 

probleme, druk van verskillende en veral ook snelle verandering van 

omstandighede.  

Volgens Rick Warren wys verskeie studies daarop dat veerkragtigheid een 

van die belangrikste eienskappe is wat ouers en grootouers vir kinders 

kan leer - juis omdat die lewe ook gekenmerk word deur al hierdie goed 

waarvan ons moet leer, aanpas, vorentoe gaan en terug bons.  

Veerkragtigheid is ŉ eienskap wat gekweek en onwikkel kan word, selfs al 

is ons ouer.  

Waar kry ek veerkragtigheid? Dit kom van binne af. Geloof en vertroue in 

die Almagtige God van hemel aarde wie nooit die werke van Sy hande 

laat vaar nie, wie se liefde so sterk is dat niks ons daarvan kan skei nie en 

wie Heilige Gees na ons stuur, gee aan gelowiges veerkragtigheid.  

Dit laat Paulus en Silas in die tronk lofliedere sing. Job se geloof (en 

geduld) beskaam nie en hy bons terug. Paulus wie die gelowiges vervolg 

het, bons terug nadat hy Jesus op die Damaskuspad ontmoet het, en baie 

gemeentes begin deur sy sendingwerk.  

Volgende week kyk ons hoe ons veerkragtigheid kan kweek.  


