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Hoogland sê dankie ... 

Jaarliks staan Hoogland nederig dankbaar as sy terugkyk en sien hoe soveel 

vrywilligers en bedieninge hulle GELOOF DEUR LIEFDE TOT DADE UITLEEF 

deur dit wat hulle doen en waarby haar lidmate betrokke is!  

BAIE DANKIE aan elkeen wat iewers hierdie jaar bereid was om hande te vat 

en te help. Hoogland waardeer JOU!  Hierdie jaar was vol uitdagings en 

bedieninge moes nuwe maniere vind om te dien.  

Elke bediening & vrywilliger word hartlik uitgenooi na ‘n spesiale DANKIE sê 

oggend saam met Ds Pieter -  Woensdag, 24 November om 09:30 in die 

saal! RSVP asseblief by Annalize teen Maandag, 22 November om 12:00. 

Baie welkom by Hoogland se Kerssangdienste!  

 



Baie welkom by Hoogland   

 

Alle Eredienste is regstreeks op 
Hoogland se webblad, facebook 

blad & YouTube kanaal beskikbaar. 
www.pehoogland.co.za  

-> PREKE -> REGSTREEKS 

 

Program vir die week 
 

Woensdag: 24 November   

09:30 Bedienings & Vrywilligers -

dankie-sê-oggend 
 

Donderdag: 25 November   

10:30 Woord Werkgroep 

19:00 Kerkraadsvergadering  
 

Vrydag: 26 November   

05:30 Manne Byeenkoms  

19:00 Kerkraadsafsluiting 

 

Program vir die dag 
 

09:00 & 18:30 Kerssangdienste  

(10% van Sondag se dankoffers word gegee vir Eluthandweni) 

Hoogland Dankoffers  

GELOOF DEUR LIEFDE TOT DADE  
 

• Geskenkies vir Bejaardes  
Enige geskenkie (toiletware / pakkie koekies / lekkers / droeë vrugte / 
mooi koffiebeker / ens) ter waarde van R35 / R40 is baie welkom. Merk dit 
asseblief vir ‘n man / vrou. 
 
• Kersfees Pakkies vir Eluthandweni gesinne  
Die volgende word benodig vir 65 pakkies vir die Eluthandweni gesinne:  
badseep / aqua lyfroom / hande handdoek / waslappie / tandeborsel / 
tandepasta / babapoeier / blikkies kos / koeldrank / lekker koekies / ens. 
 
• Sopkombuis & Noodspens 
Die sopbediening & noodspens benodig steeds donasies vir die Kerstyd. 
 
Alle bydraes/geskenkies kan by gemeentedienste gelaat word of by die 
kerkkantoor afgegee word, nie later as Woensdag, 1 Desember nie.   
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Storielyn in voorportaal 

Hierdie week : Plaat 3, Bord  7 

Die kerk word gebou:  Na die eerste tenders 

ontvang is, moet daar herbesin en wysigings 

gemaak word om die totale boukoste te ver-

minder.  Uiteindelik besluit die kerkraad om die 

tender van Strydom, Basson en Tait vir die   

bedrag van R 198 227 te aanvaar.  

Bouwerk begin in Mei 1977 en die kerk word 

uiteindelik in April 1978 voltooi. 

Uitstalhouer:  

‘n Boukommissieverslag, soos aan die kerkraad 

voorgelê op 23 Januarie 1978. 

             Hoogland Jubeljaar: #7 

               “JY maak my gelukkig!” 
          Sonneblom is ‘n teken van geluk! 
  

Gaan wys hierdie week vir jou gesin, jou vriendin, die kassiere of sommer net 

iemand wie jou regtig gelukkig maak! Neem’n Hoogland kaartjie (én jou 

glimlag) of stuur net die kaartjie aan en wys aan daardie persoon dat hy/sy 

jou gelukkig maak. 



Uit die har t... 

Ds Pieter 

Adam Tas sing oor ŉ Afrika Kersfees: “Hier by ons, dra Kersvader 

sy flip-flops. Hier by ons, sneeu dit nie, word sy rendiere koedoes 

en eet ons waatlemoen vir Kersfees. Ons hou Kersfees in die son. 

Ons hou Kersfees onder ŉ Afrika son.”  

Laurika Rauch se kinderhart word ontnugter toe sy besef dat 

Kersvader hier by ons sommer uit die mielies stap, met ŉ 

streepsak en ŉ kierie. Haar boetie wil weet of hy by Jeffreysbaai 

woon. Glad nie ŉ tradisionele prentjie van Kersfees en Kersvader 

nie. En sal ons nie Theuns Jordaan se diep, skurwe stem wat 

insypel in jou lyf, mis oor die Desember-feestyd nie. (Mag sy 

familie troos en vrede beleef!) 
 

Johannes begin sy evangelie ook nie op ŉ tradisionele manier nie. 

Daar is geen Maria en engel wat die boodskap bring nie. Geen 

Josef wat die verlowing wil verbreek, herders wat die engele hoor 

sing of wyses wat die ster volg nie.  

In een vers, sonder al die bells and whistles, vertel Johannes wat 

die hart van Kersfees is: “Die Woord het mens geword en onder 

ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat 

Hy as enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.”  
 

As ons nie die hart van Kersfees begryp en dit vier nie, kan 

Christus duisend maal in Bethlehem gebore word, maar dit sal ŉ 

nuttelose storie wees.  

Mag die Lig wat na die wêreld toe gekom het en nie deur die 

duisternis oorwin kon, kan en sal word nie, weer ons harte verlig 

met hoop, liefde en vreugde.  


