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Hoogland is dankbaar vir ... 

• ‘n geseënde jaar - U was vir Hoogland goed op elke gebied  

• Ds Pieter, Sanet, Lizerie & Janno wat Hoogland so getrou dien  

• elke vrywilliger wat sy/haar geloof deur liefde tot dade leef in die 

gemeente maar ook in die gemeenskap 

• die reën wat so mildelik orals geval het  

• U genade-hand oor elke student, matrikulant en jongmens wat tans 

besig is met hulle finale eksamens 



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 
 

Dinsdag : 30 November   

14:00 Vroue Bybelstudie Afsluiting 
 

Vrydag: 3 Desember  

05:30 Manne Byeenkoms  

 

Ds Pieter is vanaf 29 November 

tot 12 Desember met verlof. 

Kontak gerus die Kerkkantoor vir 

enige navrae of pastorale hulp. 

 

Program vir die dag 
 

09:00 Oggenddiens : Ds Pieter Nel 
 

Die volgende kerkraadslede word vanoggend bevestig : 

Herkies : Ferdi Röhm, Saretta Dawson, Albrecht Herholdt,  Mark Pellisier, 

Roelien Strydom, Reinette Strydom, Mouton van Eeden, Carla Bonthuys & 

Sandra Olivier  

Nuut verkose leies : Tommie van der Mescht, Aletheia Botha, Werner Nel, 

Karin     Grobler, Leané Bonthuys & Karla Pienaar  

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

Hoogland Dankoffers  

GELOOF DEUR LIEFDE TOT DADE  
• Geskenkies vir Bejaardes  - laaste week  

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. 

• 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 NOU Woensdag, 1 Desember nie.   



    17 Januarie 2021 

Storielyn in voorportaal 

Hierdie week : Plaat 3, Bord  8 

Op 30 April 1978, word die nuwe kerk met 

vreugde ingewy.  Na ‘n oggend-biduur by die 

Laerskool Walmer-Wes skoolsaal, volg daar ‘n 

motoroptog na die nuwe kerkgebou. 

Ds. J.W. van Wyk  neem die leiding en die 

hoeksteen word onthul terwyl die gemeente 

toekyk.  Daarna word die voordeursleutel deur 

mnr Theo Rademan, namens Interplan        

Argitekte, aan die oudste kerkraadslid en die 

jongste dogtertjie in die sondagskool oor-

handig.  Die oopsluit van die deur, deur beide 

die oudste en die jongste,  is simbolies daarvan 

dat die kerk se deure vir almal oop staan.  

Hierna, volg die hele gemeente die leraars en 

die kerkraad na binne terwyl die kerkklok gelui 

word. 

Uitstalhouer:  

Die argitek se kommentaar op die ontwerp van 

die kerkgebou, tesame met die oorspronklike 

sleutel waarmee kerkgebou oopgesluit is. 

             Hoogland Jubeljaar: #8 

            Leef jou geloof deur liefde tot dade! 
  

Die volgende word benodig vir 65 pakkies vir Eluthandweni: 

Bring asseblief slegs 1 item saam na volgende Sondag (5 Desember) se      

Erediens of gee dit in die week af by die Kerkkantoor: 

badseep / aqua lyfroom / hande handdoek / waslappie / tandeborsel / tan-

depasta / babapoeier / blikkies kos / koeldrank / lekker koekies / ens 



Ds Pieter 

Uit die har t... 
Influencers is individue met baie invloed op ander mense. Hulle word veral 

gebruik as deel van ŉ bemarkingstrategie:  iemand met baie vriende op 

Facebook, Instagram of Twitter sal gevra word om `n spesifieke produk te 

gebruik/dra en dit te plaas op sosiale media platforms. So het die video of 

foto dan ŉ invloed op volgelinge om die produk te koop / plek te besoek / 

ens.  

Jy kan nou dink as Elon Musk ŉ video maak van hoe lekker Mastertons se 

koffie is, sal mense nuuskierig raak en bestel. Ek was verstom toe ek agterkom 

hoe baie geld influencers verdien deur op hierdie manier bemarking te doen. 

In Suid-Afrika, afhangende van hoeveel volgelinge jy het, kan jy tussen R500 

en R10 000 betaal word vir ŉ enkele plasing. (Dink ek moet meer followers 

kry!) 

Nadat die leiers by die afgelope kerkraadsvergadering ŉ baie sinvolle gesprek 

gehad het oor die toekoms en ons poog om fyn ingestel te wees op die 

leiding van Heilige Gees, sluit ons af met gebed. In die gebed word gebid: 

“Here, ons is almal influencers in eie reg.”  

Ek kon nie anders nie: “WOW” Dit is dit! “Die Woord het mens geword en 

onder ons kom woon. Ons het Sy heerlikheid gesien...” Jesus se hele lewe het 

ons kom wys wie en hoe God is. Sy lewe het mense beïnvloed, óns kom 

beïnvloed. Aan die einde van Jesus se aardse lewe kom die opdrag dan: “Soos 

die Vader My gestuur het, stuur Ek julle...”  

In jou eie leefwêreld: familie, vriende, kollegas, vakansie, ens. is jy ŉ influencer. 

Ons lewe moet ons kinders beïnvloed om vir Jesus lief te wees; familie 

beïnvloed om in vrede met mekaar om te gaan; kollegas beïnvloed  om  

regverdig en eerlik te werk. Ons is almal influencers van Hoop wat na die 

wêreld gekom het in Jesus Christus ons Here.  

Mag jy ŉ invloedryke feestyd leef.  


