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 6 Junie 2021 

Eredienste & GVG : Vlak 2 van Inperking 

Met die huidige aangepaste Vlak 2 van Inperking word daar nou weer 

slegs 100 mense per erediens toegelaat. GEEN bespreking is nodig nie.  
 

Hoogland handhaaf steeds al die Covid protokolle soos beklemtoon is 

en vra u om steeds u masker te dra vir die duur van die erediens, u 

hande te saniteer soos u inkom en u sosiale afstand te handhaaf. 
 

GVG handhaaf die huidige status quo omdat hulle binne perke is en 

nie meer as 100 kinders is nie. Alle voorsorg word getref en 

gehandhaaf.  Mentors gaan uit hulle pad om dit vir Hoogland se 

kinders veilig te maak. 



Baie welkom by Hoogland   

Alle Eredienste is regstreeks 

op Hoogland se webblad, face-

book blad & YouTube kanaal 

beskikbaar. 

www.pehoogland.co.za  

-> PREKE -> REGSTREEKS 

Rolstoel  

Esther, Hoogland se huishoudster, benodig ‘n rolstoel vir haar man 
wat siek is. Laat weet asseblief vir Annalize in die kerkkantoor as jy 
kan help. 

Program vir die week  

 

Dinsdag: 8 Junie  

18:00 50-jaar Feesviering 

vergadering  
 

Woensdag: 9 Junie  

08:45 Buffelsfontein Bybelstudie  

10:00 Gemeente Bybelstudie  

11:00 Woord Werkgroep  
 

Donderdag: 10 Junie  

19:00 Kerkraadsvergadering  

Voltooi asseblief die COVID  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 Biblia Hawesendig) 

Hoogland 50-jaar Feesvieringe 
 

Hoogland vier volgende jaar haar 50ste verjaarsdag 
 

Daar word sommer lekker feesvierings op vele terreine beplan.  

Indien jy kreatief is en hou van organiseer - word jy hiermee 

amptelik uitgenooi om by die Feeskomitee onder leiding van 

Albrecht Herholdt te kom aansluit en saam te beplan : Dinsdag, 8 

Junie om 18:00 in die Raadsaal. 
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Geloof deur liefde tot dade : BAIE DANKIE  
 

Hoogland is die Here dankbaar vir oorweldigende reaksie wat die 

afgelope week aan die bejaarde persoon getoon is.  

Die persoon is diep dankbaar vir elke Hooglander wat gehelp het om 

hom gevestig en toegerus te kry met alles.  

Baie, baie dankie vir elke bydrae wat ontvang is. 

Die meeste van die noodsaaklike is ontvang en dit sal gaaf wees om 

hom ook toe te rus met verdere huishoudelike items soos bv ‘n ketel, 

broodrooster, 1 stel gordyne, ‘n TV, ens. Indien enige iemand dalk so 

iets het wat rondstaan, is u welkom om dit soggens by die kerkkantoor 

te kom afgee. 

Immunisasie teen die Covid 19—virus  

Ons wil graag (veral 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 maniere om te registreer:  

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

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 

Hou u ID nommer byderhand en indien u aan ŉ 

mediese fonds behoort hou ook daardie nommer 

byderhand. Indien u nie aan ŉ mediese fonds 

behoort nie is dit in orde.  

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


Uit die hart  

Ds Pieter 

Die afgelope week is ek en my vrou Bloemfontein toe om haar ouma se 

lewe te vier nadat sy op 17 Mei oorlede is. Psalm 121 was een van Ouma 

se gunstelinge en daarom het ons dit gelees by die diens.  

In my voorbereiding sien ek die Direkte en 1933/’53 vertalings, vertaal 

vers 5 soos volg: “
5
 Die Here is jou Beskermer; die Here is jou skaduwee 

aan jou regterhand.” Dadelik wil ek weet wat die betekenis hiervan is en 

lees die volgende moontlike verduideliking: 

Soldate het gewoonlik die skild in die linkerhand gedra om hulself mee 

te beskerm. In die regterhand sou die swaard wel gewees het, maar dit 

was steeds die onbeskermde kant. Dit is hier aan die onbeskermde kant, 

wat die Here beskerm.  

Die beeld wat die Psalmdigter hier inspan, beklemtoon die betekenis van 

God se allesomvattende beskerming. Daar waar ek kwesbaar is, 

blootgestel is, vulnerable is, kom die Here as Beskermer in en bewaar my 

siel. Dit is hier waar God my kom beskerm teen die aanslae van die 

duiwel wat nie noodwendig met ŉ fisiese swaard aanval nie, maar my 

gedagtes op hol jaag en my hart onrustig het. Hier, daar waar ek 

blootgestel is, is die Here soos ŉ skaduwee wat altyd daar is: soms 

sigbaar, ander kere nie. Altyd daar.  

Wanneer Jesus belowe dat die Vader aan ons die Voorspraak sal stuur, is 

die Griekse woord wat gebruik word: parakleet. Dit beteken letterlik om 

langs iemand in te kom (regterkant) en te ondersteun.  

Die Here van hemel en aarde neem ons totaal en al in beskerming. Hy 

beskerm my siel, dat selfs al verloor ek ŉ stryd hier op aarde, word ek 

bewaar in die Koninkryk van God. Mag die Here as Beskermer ook vir jou 

toevou in Sy beskerming.  


