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Augustus is Tiendedankoffermaand  
 

Wat as...ek aan my dankoffer dink as: 

1) ŉ dankbaarheidsoffer vir al die goeie uit God se hand; 

2) ŉ getuienis vir God se sorg in my lewe; 

3) ŉ belydenis van vertroue in God vir die toekoms; 

4) ŉ geloofsgewoonte wat hoogmoed keer; 

5) aanbidding van God, want alles behoort aan Hom! 
 

 

Bydraes kan op die volgende maniere gemaak word. 

• Elektroniese betaling: (PE Hoogland, ABSA tjek rekening: 1400149980 
• Kontant in koeverte. Bruin koeverte is in die brosjurevakkies beskikbaar. 
• Kaartfasiliteite is by die kerkkantoor beskikbaar. 



Baie welkom by Hoogland   

Alle Eredienste is regstreeks 

op Hoogland se webblad, face-

book blad & YouTube kanaal 

beskikbaar. 

www.pehoogland.co.za  

-> PREKE -> REGSTREEKS 

Program vir die week  

 

 

Woensdag: 18 Augustus 

10:00 Gemeente Bybelstudie  
 

Donderdag: 19 Augustus 

10:30 Woord Werkgroep  
 

 

Program vir die dag 
 

09:00 Oggenddiens : Ds Pieter Nel  

10:00 GVG - Gr 5, 6, 7, 8, 9, 10 & FF ontmoet by die Kerkgebou 
 

(10% van Sondag se dankoffers word gegee vir die Noodspens) 

Hoogland Dankoffers 

Die getrouheid waarmee dankoffers en kollektes op verskillende 

maniere inbetaal word, getuig van ons dankbaarheid teenoor God 

en Sý getroue voorsiening aan ons.  

GVG Tiendedankoffers  
 

Hoogland se kinders/jongmense ontvang ook elkeen ‘n spesiale hou-
ertjie vir hulle Kinderdankoffers. Hoogland wil graag hierdie ge-

loofsgewoonte van vroeg af vir haar jongmense aanleer.  
Bring asseblief jou houertjie saam na die spesiale  
Tiendedankofferfees op Sondag, 29 Augustus.  
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Hoogland word 50 in 2022! 

Hoogland se Feeskomitee is hard besig om te beplan aan die feestelik-

hede. Een hiervan is die saamstel en druk van ‘n FEESBLAD en ook die 

VERTEL van Hoogland se storie deur foto’s en ander gedenkwaardig-

hede. 

Hiervoor het die redaksie u as lidmate nodig. Indien u moontlik enige 

ou foto’s van geleenthede (en ons bedoel OU foto’s) of enige ander 

aandenkings het - wil ons dit graag by u leen.  Bring dit asb. voor of op 

Dinsdag, 31 Augustus na die kerkkantoor. Ons sal seker maak dit kom 

weer veilig by jou terug.  
 

Merk dit asseblief met u naam & telefoonnommer om dit te kan terug-

besorg. 

Nominasies vir Kerkraadslede  

Daar bestaan tans agt vakatures vir kerkraadslede. Nominasievorms is 

in die brosjurevakkies of by die kerkkantoor beskikbaar. Skakel gerus 

indien die kantoor vir u ‘n vorm kan e-pos. Alle nominasievorms moet 

teen 1 September om 12:00 ingehandig wees. Voltooide vorms kan ook 

per e-pos gestuur word na - saretta@pehoogland.co.za. 

Hoogland Noodspens   

Daar is die volgende behoeftes in Hoogland se Noodspens indien u 

moontlik kan help asseblief. 

Die sopkombuis is ook feitlik leeg en benodig dringend sop asseblief. 

• Koffie (100g blikkies of pakkies) / Tee (52g pakkies) 

• Suiker (500g pakkies) 

• Kitssop (“cup-a-soup”) 

• Blikkies kos - spaghetti/uie & tamatie smoor 

• Geurblokkies  

• Kits mieliepap 



Uit die hart  

Ds Pieter 

ŉ Storie oor rentmeesterskap: 

James besluit om iets spesiaal vir sy vyf-jarige seun te doen: “Seun, wat wil jy  

baie graag doen?”  Jimmy antwoord: “Ek wil baie graag McDonalds chippies hê - 

McFries!” James reageer: “As dit is wat jy wil hê kan ons sommer dadelik ry.”   

In McDonalds plaas die pa die bestelling. Jimmy raak baie opgewonde toe sy pa 

sommer ŉ super size bestel vir hom. James haal sy kaart uit en betaal vir die 

McFries en koeldrank. Toe hulle die groot McFries kry, trippel Jimmy rond in 

afwagting. Hulle gaan sit by ŉ tafel en Jimme rammel ŉ gebedjie af om te kan 

begin eet. Hy verlustig hom in die heerlike skyfies.  

James is baie bly om te sien hoe gelukkig sy seuntjie is oor so eenvoudige 

(groot) pakkie skyfies. Hy steek sy hand uit om te deel in sy seun se vreugde van 

hierdie heerlike skyfies. Tot sy grootse verbasing trek Jimmy die skyfies vinnig 

terug en sit sy armpies rondom dit om dit te beskerm teen sy pa.  

Vir ŉ oomblik is James geskok, trek sy hand terug en begin dink: “My seun sien 

nie raak dat ek die bron van hierdie McFries is nie. Nie alleen is ek die bron van 

die McFries nie, hy vergeet dat ek, 1.9m en 80kg, die mag het om die skyfies te 

vat ten spyte van sy beskermde armpies wat ŉ fort rondom dit bou. Of, as ek wil, 

gaan ek terug toonbank toe en koop vir hom meer skyfies as wat hy ooit kan 

opeet. My seun verstaan ook nie dat ek nie die skyfies nodig het nie. Ek kan 

teruggaan en my eie koop. Ek wil net deel in wat ek vir hom gegee het en die 

vreugde daarvan omdat ek vir hom lief is.”  

“Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daarin woon, alles 

behoort aan die Here, want Hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit 

stewig gevestig in die waters.” (Psalm 24:1-2) 

 

Wat as... ons begin begryp dat God aan ons gee terwyl Hy nie nodig het om dit 

te doen nie? Hy wil in ons vreugde deel en daarmee ge-eer word. Miskien laat 

dit my anders dink oor my dankoffer.  






