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Baie welkom by Hoogland se  

Familiediens!  
 

Wat ‘n voorreg om weer 250 mense in ‘n Erediens te mag hê!  

GEEN besprekings is nodig vir die erediens nie. Hoogland se gebou 

kan met die nodige afstand, veilig 250 mense akkomodeer!  

 

Geloofsvormingsgroepe is dan ook weer almal terug by die kerk-

gebou! GVG ontmoet na afloop van die erediens, vanaf  Sondag,      

17 Oktober om 10:00 in hulle onderskeie GVG Lokale. 



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: 22 September 

10:00 Gemeente Bybelstudie  
 

Donderdag: 23 September 

10:30 Woord Werkgroep  
 

Vrydag: 24 September 

PUBLIEKE VAKANSIEDAG  

Kantoor Gesluit  

Program vir die dag 
 

09:00  Oggenddiens - Familiediens : Ds Pieter Nel  

10:00   ALLE GVG Groepe ontmoet by die Kerkgebou 
 

(10% van Sondag se dankoffers word gegee aan die VCSV Oos-Kaap) 

Gebruik gerus enige van die onderstaande metodes vir 

die inbetaling van u Sondag kollektes of dankoffers: 



    17 Januarie 2021 Hoogland Sopkombuis 

Baie dankie vir al die Noodspens voorraad wat die afgelope tyd  

ontvang is, weet asseblief u maak altyd ‘n verskil.  
 

Hoogland se Sopvrieskas is egter taamlik leeg en enige bydrae in die 

vorm van voedsame sop sal welkom wees.  Daar is leë houers by die 

kerkkantoor beskikbaar as u kan help sop kook. 

“SAVE THESE DATES” 
Sondag, 10 Oktober om 09:00   

Afskop - Erediens vir Hoogand se Jubilee Feesvierings  
 

Vrydag, 29 Oktober vanaf 16:00 

INRY PADKAFEE  

Onthou om seker te maak u is wel geregistreer vir die 

opkomende plaaslike verkiesing op 1 November 2021.  

Gebruik gerus die volgende webblad om seker te maak 

van u registrasie :  

https://www.elections.org.za/pw/ 



Uit die hart  

Ds Pieter 

Tongelitis: die siekte van die tong wat te vinnig praat. Wanneer die 

woorde eers uit is, is dit soos ŉ verekussing wat in die wind oopgeskeur 

word en die vere nooit weer teruggedruk kan word nie.  

Hier is ŉ storie oor die tong:  

ŉ Vrou het haar kok eendag geroep en gesê: “Vanaand verwag ek goeie 

vriende vir ete. Sal jy asb. vir my die kos met die aangenaamste smaak in 

die wêreld voorberei?” 

Die kok het afgesit mark toe en daardie aand, ná die aptytwekkers, word 

die hoofgereg bedien: beestong. Effens verbaas vra die gasvrou vir die 

kok: “Hoekom beskou jy dit as die dis met die aangenaamste smaak in 

die wêreld?” Die kok antwoord: “Wanneer mense mekaar liefhet, sê hulle 

tonge aangename en liefdevolle dinge vir mekaar. Daarom is die tong 

die aangenaamste ding in die wêreld.” 

“ŉ Uitstekende kok en denker,” het die vrou die kok geprys.  

Die volgende oggend kom die gasvrou weer met ŉ versoek: “Gisteraand 

was almal ingenome met jou keuse. Vanaand wil ek graag dat jy die 

onaangenaamste ding in die wêreld voorberei vir hoofgereg.  

Weer is die kok af mark toe vir aankope. Daardie aand is ŉ wye 

verskeidenheid van aptytwekkers voorgesit, voor die kok die 

aankondiging maak: “Die hoofdis vir vanaand is beestong.”  

Die gasvrou is verbaas: “Sjef, nou verstaan ek glad nie.” Hy verduidelik: 

“Wanneer mense mekaar haat, sê hulle tonge die onaangenaamste dinge 

vir mekaar. Is die tong nie die onaangenaamste ding in die wêreld nie?” 

“Here, plaas ŉ wag voor my mond, bewaak die deure van my lippe.” 

(Psalm 141:3, 2020-vertaling) 


