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Hoogland bid saam :  

• vir reën in die opgaargebiede en boere se plase 

• vir die plaaslike verkiesing op 1 November  - mag dit vreedsaam en 

regverdig wees.  

• vir die finale fase groep wat besig is met die voorbereiding vir hulle 

Belydenisaflegging op 31 Oktober. 

• vir die opkomende Oos Kaapse Sinode sitting - dat die sinodale 

samesyn die leraars sal versterk na ‘n moeilik jaar met geweldige 

uitdagings, vir energie, moed, hoop en veerkragtigheid by al die 

leraars wat dit bywoon. 



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 
  

 

Nuwe kwartaal se program 

hervat weer ná die 

skoolvakansie. 

Program vir die dag 
 

09:00 Oggenddiens : Ds Pieter Nel  

Vanoggend het Hoogland die voorreg om 2 babas te doop :  

• Layton van Niekerk, seuntjie van Ian & Nikita  

• Kian Hendrik van Zyl seuntjie van Janlo & Marizanne 
 

GEEN GVG as gevolg van die skoolvakansie  
 

(10% van Sondag se dankoffers word gegee aan die Vrouebediening) 

Hoogland Dankoffers  
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• Pouse Pakkies vir Onderwysers :  

5 Oktober is Onderwysersdag. Gedurende Oktober wil Hoogland, 

saam met verskeie ander gemeentes, die skole in hulle onmiddellike 

omgewing bederf met ‘n Pouse Pakkie @ R20 donasie  - sommer net 

om dankie te sê. 

Kry gerus jou R20 Pouse Pakkie koevert by 

Gemeentedienste of EFT sommer jou 

donasie(s) met die verwysing POUSE 

PAKKIE. Die hoop is dat elke onderwyser, in 

Hoogland se omgewing, so ‘n pakkie kry. 
 

• Sopbediening :  

Dankie, dankie, dankie Hoogland se sopvrieskas loop oor. 

Weet asseblief dit maak ‘n groot verskil vir baie daar buite. 

Belangrike datums vir die vierde kwartaal : 
 

• 10 Oktober : Begin van Hoogland se Jubilee-feesviering  

• 12 Oktober : Oos Kaap Sinode Sitting (aanlyn) 

• 19 - 21 Oktober : Oos Kaap Sinode Sitting (aanlyn) 

• 29 Oktober : Inry Padkafee  

• 31 Oktober : Hervomingsfees & Belydenisaflegging  

• 1 November : Plaaslike verkiesings 

• 14 November : Familiediens & GVG Afsluiting  

• 21 November : Kerssangdiens  

 

Let asseblief daarop dat al hierdie geleenthede en spesiale dienste 

onderhewig is aan die Vlak van Inperking en op kort kennisgewing kan 

verander. 



Uit die hart  

Ds Pieter 

Tydens my koshuisjare het ek ŉ paar byname gehad: Piet Pous (omdat ek 

studeer het om ŉ dominee te word), Piet Pot (vanweë ŉ 

potjiekoskompetisie by die koshuis) en aan die einde van my 

koshuisverblyf was ek Strandbal Nel. Wel, dit was omdat ek om daardie 

stadium lekker rond was in my fisiese voorkoms. Iemand maak eendag 

die opmerking en sê: “Piet, dit lyk of  jy ŉ strandbal ingesluk het!”  

Byname is altyd interessant. Dis is anders as ŉ noemnaam. ŉ Bynaam het 

gewoonlik (indien nie altyd nie), ŉ storie; dis beskrywend. Soms is dit die 

fisiese voorkoms waaruit ŉ bynaam gebore word, ander kere ŉ gebeure, 

karaktertrek of selfs ŉ gewoonte wat aanleiding gee tot ŉ bynaam. Ek is 

seker jy ken ŉ paar byname. Net gister stuur iemand ŉ skakel na die 

uitsending van die president wat die land toespreek. Daar word na hom 

verwys as “Ramaphizer”, sekerlik omdat hy mense aanmoedig om 

ingeënt te word.   

Jakobus se bynaam was “Ou Kameelknieë.” Het jy al ŉ kameel se knieë 

gesien? Die hare is af en daar sit sulke groot eelte op. Kamele staan op 

hul knieë om op te staan en te gaan lê (google sommer nou vir ŉ 

prentjie, dan kyk jy self).  

“Ou Kameelkniee” het gekom van Jakobus wat klaarblyklik baie tyd op sy 

knieë in gebed deurgebring het. Die brief van Jakobus is bevestigend 

hiervan: dit begin in hoofstuk 1:5 met die uitnodiging om te bid wanneer 

wysheid benodig word. Die Jakobus-brief sluit in hoofstuk 5:13-20 af waar 

daar in byna elke vers na gebed verwys word.  

Sonder twyfel weet ons gebed is belangrik. Maar wysheid is mos nou om 

iets aan die kennis wat ons het, te doen. So die vraag is:       

Hoe lyk jou knieë?  


