
Nog ‘n rondte? Hoe ver nog? 
“May the best of 2020 be the worst of 2021!”                                                                         
Dit is een van die boodskappe wat ek aan die begin van die jaar
gekry het, en dit is ook my wens vir elkeen. Ek is seker elkeen
van ons was bly dat 2020 verby is. Ons almal wou 2020 en
Covid vergeet en begrawe. Realiteit wys ons egter dat Covid
ons nie maklik gaan uitlos nie.

Hoeveel rondtes nog? Hoe lyk die roete?                                                                       
Ons weet nie hoe lank die ding nog gaan aanhou en wat nog in
2021 vir ons voorlê nie. Ons besef daar is nog ‘n lang pad voor
en dit maak ‘n mens maar bang, onseker, benoud  en
bekommerd oor jouself en die mense om rondom jou. 

Ons is almal saam in die wedloop.                                                                                          
Toe Covid begin het was ons hoofsaaklik toeskouers van dit wat
in die wêreld aan die gebeur was. Nou het getalle en nommers
gesigte en name gekry. Mense naby ons word siek en gaan
dood. Ons is nie meer toeskouers nie, maar deelnemers. Ons is
binne in die storm deelnemers aan ‘n ongenaakbare wedloop
van oorlewing en oorwinning. 

HOU BENE HOU, EN HOU JOU OOG OP HOM.

DIE
BOODSKAPPER

IN
HIERDIE

UITGAWE

Oorweginge vir ’n
gesonde geloofslewe in ’n

tyd soos hierdie
BLADSY 3
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Is jy fiks genoeg vir die pad wat voorlê?
Fiksheid vra gesonde selfsorg en dissipline. Dit beteken: Eet
gesond en smaaklik. Slaap genoeg, ten minste ses ure per nag!
Skakel af. Skeduleer jou tyd duidelik tussen werksure en
gesinstyd, veral as jy van die huis af werk. Moenie jouself
heeltyd met nuus en koerante en Covid statistieke in ‘n
depressie in bombardeer nie en moenie ander daarmee teister
nie! Bederf jouself, dink aan lekker dinge om te doen en doen
dit. Ry ‘n draai, lees ‘n lekker boek, kyk ‘n goeie fliek, wat ookal.  
Waardeer mekaar; Jou man, jou vrou, jou kinders en jou ouers.
Wees vriendelik en goed vir mekaar. Maak dit lekker vir mekaar
en doen goed saam wat jy altyd sal onthou. Bly in kontak met
jou familie, vriende en kollegas, al is dit net deur sosiale media
as dit nie anders kan nie. Beweeg: Doen enige ding wat jou litte
losmaak en jou hart ‘n bietjie vinniger laat klop. Gaan stap, ry
fiets, oefen, dans op ‘n lekker lied se ritme. Dit laat jou “ont-
span”. Help iemand. Gee om en bemoedig iemand wat
bekommerd en bang is. Doen goed aan iemand wat dit nodig
het. Dit sal jou goed doen en sommer baie beter laat voel. Sê
elke dag dankie: Fokus op goed waarvoor jy dankie kan sê,
want wat ons is, is net genade en wat ons het, is net geleen.
Wees verantwoordelik: Volg Covid riglyne. Vermy aankope in
spitstye of bestel dit aanlyn. Word fiks en bly fiks!  Lees die
paragraaf weer! Doen dit!

Vasbyt! Hou bene hou! “Hang in there!"
Hardloop so lig as moontlik. Raak ontslae van die dinge wat
jou pla. Verkeerde gewoontes, sonde, goed wat jou laat skuldig
voel. Hanteer dit, praat met die Here daaroor en sorteer dit uit.
Praat met iemand wat jou daarmee kan help. Vermy mense wat
die lewe vir jou moeilik maak en jou onnodig moeg maak. Leef
lig. Vasbyt: Loop die pad met volharding, met
deursettingsvermoë.   

Hoor die skare.
Dink jy dit was vir Abraham lekker om op 99 nog geen kinders te
hê nie? Dink jy dit was vir Josef lekker om deur sy broers as ‘n
slaaf verkoop te word? Of vir Dawid, dat die koning hom vervolg
en wil doodmaak? Dink jy dit was vir ons voorouers maklik met
die Spaanse griep van 1918 , konsentrasiekampe, twee
wêreldoorloë, pokke, polio en ander peste en  ellendes? Die
Here sê hulle almal sit nou op die pawiljoene en spoor ons aan
in ons stryd met: Hou bene hou! Vasbyt! Jy kan! Jy sal dit maak!
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Ja, jy is swak, maar
sterk. Jy is

weerloos, maar
weerbaar. Jy is

breekbaar, maar
dapper. Jy is soms
oor raad verleë,

maar nie radeloos
nie.

 
Jy volg Hom wat sy
kruis enduit gedra

het. En jy is ook
hier om die pad

saam met Jesus te
voltooi.

STEPHAN  JOUBERT

Fokus op die voorloper.                                                                                                 
Ja, 2021 is die volgende rondte. Ons weet nie hoe die pad lyk en wat voorlê nie, maar die Here weet. Hy
is saam met ons in hierdie wedloop. Hy ken die lewe en die dood. Net soos wat Petrus geweet het dat
die veiligste plek in ‘n storm, by die Here is, net so moet jy weet dat die beste plek in hierdie wedloop by
die Here is ,saam met die Here is, en in pas met die Here is. Hy is die Voorloper, maar Hy is ook ons
Verlosser en ons goeie Herder. O ja. Sy naam is nie verniet Immanuel nie. Hy is elke dag by ons. Bly by
Hom. Praat met Hom. Kry jou krag en hoop by Hom.

Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons
afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met
volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. 
Hebreërs 12:1, 2

Kom gesels gerus as jy oorweldig voel of net saam wil bid.

Seëninge.

Ds. Theo Janse van Rensburg.



Ons hoor al hoe meer stemme  oor die impak van die Covid-19
pandemie op ons. Ons besef al hoe meer dat die mens ’n komplekse
wese is wat saamgestel is uit ’n eenheid siel en liggaam. Die
implikasie is: ons kan nie slegs fokus op die liggaamlik impak van
Covid-19 nie. Mediese versorging behels meer as net ingrepe op die
menslike liggaam. Ons is liggaam en siel – wesens met ’n binnekant
en ’n buitekant. Daarom is daar stemme wat nie net praat oor post-
traumatiese stres-sindroom nie, maar ook pre-traumatiese stres-
sindroom (Pre-TSD):  tydens groot ontwrigtings,  soos Covid-19,
ervaar ons onwillekeurig, voortdurend  beelde en toekomsflitse van
ontstellende  gebeure. Dit het sekere emosionele simptome:
gemoedskommelinge, ’n kort humeur, vergeetagtigheid, deurlopende
bekommernis, onsekerheid, verlies aan objektiwiteit en ’n onvermoë
om te fokus of te konsentreer. Daar is fisiese simptome: gereelde
hoofpyn, naarheid, sooibrand, eetprobleme, hartkloppings,
slaapprobleme en spierpyne. Hierdie simptome laat ons voel dat ons  
sielkundig en fisies deurlopend stres ervaar en oor die algemeen nie
gesond voel nie. Die lewe maak ons siek.

In so ’n konteks moet ons ook leef as kinders van die Here,
gelowiges wie se lewe gedefinieer word deur ons geloof, volgelinge
van Jesus Christus wie se lewe deur Hom gedefinieer word. Daarom
is die vraag: Hoe bly ons geloofslewe gesond. Hier is ’n paar
oorwegings:
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OORWEGINGE VIR ’N GESONDE
GELOOFSLEWE IN ’N TYD SOOS HIERDIE’n Gesonde

geloofslewe vra:
aanvaar

kompleksiteit,
omhels dit as ’n

geleentheid om jou
eie verstaansgreep
op realiteite te kry

en ’n gesonde
keuse te maak om
toekomsgerig te

wees.
DR .  NEELS  DU  RANDT

DR. NEELS DU RANDT

Leef te midde van kompleksiteite.
Kompleksiteit dui daarop dat die lewe nie eenvoudig is nie: daar is ’n
veelheid van faktore wat ’n saak bepaal, antwoorde op lewensvrae
en lewensituasies is nie enkelvoudig nie, daar is nie een gesonde
roete ’n donker toekoms in nie en daar is uiteenlopende
perspektiewe op ’n saak wat mens net verwar. Die lewe is gewoon 
 nie maklik nie. 

Ongelukkig is ons geloofslewe ook soms kompleks: dink maar net
aan die hoeveelheid perspektiewe oor God en sy betrokkenheid of
nie by ongemaklike gebeure soos Covid. ’n Gesonde geloofslewe
vra: aanvaar kompleksiteit, omhels dit as ’n geleentheid om jou eie
verstaansgreep op realiteite te kry en ’n gesonde keuse te maak om
toekomsgerig te wees. En: leef eenvoudiger en leef dan eenvoudig.

Die mens is een van die wesens wat die grootste kapasiteit het om
aan te pas. Trouens – om aan te pas bring lewe. Wanneer mens nie
meer verander en aanpas nie, tree entropie in – ’n stadige proses
van sterwe. God se mense het deur die eeue heen voortdurend
moes aanpas: die Israeliete tydens die uittog uit Egipte en weer met
die terugkeer uit ballingskap. Die eerste christene het oor die hele
destydse wêreld verstrooi geraak na die vervolging begin het met
Stefanus se steniging. Sommige van ons se voorsate was Hugenote
wat uit Europa gevlug het. 

Verhoog jou aanpassingskapasiteit.



Die punt is: daar is voortdurend gebeure wat aanpassing noodwendig en noodsaaklik maak- soos Covid-
19. Ons kan dit gebruik vir ’n groeigeleentheid. Een of ander tyd moet ons die feit verreken dat ons nie te
gemaklik en tuis kan  raak op hierdie aarde nie. Ons arriveer nooit nie en die rus is elders (Kyk na Hbr 4).
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Anker jou geloof
’n Rots is ’n simbool van standvastigheid, krag en veiligheid. Daar sê die Dawid: Net God  is my rots en
my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. (Ps 62:3). Dawid het by tye ’n onstuimige
en onrustige lewe gehad. Sy lewe was dikwels op die spel (Ps 3, 27, 46). Sy emosionele wêreld was
dikwels in wanorde (Ps32). Maar hy het die geloofskuns verstaan om sy lewe in God te anker. Daarom:
dink aan jou geloof as ’n ankerhandeling: anker jou lewe deur die Here te vertrou. By Hom het ons ’n
veilige en geborge lewensruimte.

Leef in God se teenwoordigheid
God nooi vir Abraham: Lewe naby My en wees opreg (Gen. 17:1). Hierdie woorde beskryf ’n leefstyl: God
is ’n werklikheid in my lewe, ek verbind my doelbewus aan Hom, ek is elke oomblik bewus van sy
teenwoordigheid en in gesprek met Hom. Dink aan die konsep van wandel met God: om as ’n
vertroueling, ’n bondgenoot, ’n vriend saam met God deur die lewe te gaan en doelbewus te soek na
ervarings van sy teenwoordigheid. Wanneer mens so leef, kan daar nie ’n groter werklikheid wees as God
self nie.

Leef emosioneel intelligent
Die Covid-pandemie het ons bewus gemaak van ons konneksie
met mense. Die trefwoord is sosiale distansie – ’n konsep wat
onnatuurlik is vir mense en kontra ons menswees is. In so ’n
konteks moet ons emosioneel intelligent leef: leef met insig in jou
eie menswees en  bewus van jou eie menswees. Anders gesê: Ken
jouself (persoonlikheid, gewoontes, waardes), dissiplineer jouself
(wat dryf jou en wat beheer jou?)  en motiveer jouself (wat
energeer jou?). In verhouding met ander leef jy met empatie (om
ander te verstaan) en gesonde sosiale vaardighede (bv
kommunikasie, konflikhantering, liefdesdiens). Dink aan Jesus se
uitnodiging tot liefde  - en liefde is respek en waardering. So maak
ons die lewe beter: in voeling met jouself en ander.

Leef in die oomblik
Een van die oudste clichés oor die lewe is seker dat jy net vandag
kan lewe: gister is verby en môre is nog net ’n droom. Om in die
oomblik te leef het ’n konneksie met Jesus se moeilikste
leefstyluitnodiging (Mt 6:34): Moenie bekommerd te wees oor môre
nie - môre het genoeg moeilikheid van sy eie. Die moeilikheid
begin wanneer ons te veel dink oor die verlede en die toekoms.
Natuurlik is daar gesonde maniere om dit te doen. Maar eers moet
ons Jesus se riglyn van ’n leefwyse van-dag-tot-dag verstaan. En
dit  is die uitnodiging: Fokus op wat nou voor jou is. Leef in die
oomblik, bewus van nou. Begin met eenvoudige dinge:
Konsentreer op wat jy eet: voel die struktuur van die kos, proe die
smake, hou vas aan die nasmake. Luister ’n keer na musiek terwyl
jy niks anders doen - moenie dit net as agtergrondmusiek gebruik
nie. Fokus op jou liggaam en waardeer dit: dat jy gesond is, dat jy
beweeglik is. Fokus op jou mense by jou - luister na hulle, geniet
hulle, waardeer hulle. Wanneer jy weer nagmaaltekens gebruik:
kyk na die brood en wyn, proe dit, ervaar die sensasie daarvan. En
konnekteer met wat dit verteenwoordig: jy is verbind aan Jesus
Christus jou Verlosser wat vir jou ware lewe gee.  En vergeet ’n
keer van die verlede en die toekoms: beleef wat nou voor jou is.

Geniet ’n gesonde geloofslewe.

Dr. Neels du Randt

En dit  is die
uitnodiging:

Fokus op wat
nou voor jou is.

Leef in die
oomblik, bewus

van nou.
DR .  NEELS  DU  RANDT
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KATEGESE REGISTRASIE 2021
Yay! Ons bediening aan ons jongmense skop af!

Hierdie jaar vind die registrasie slegs aanlyn plaas. Besoek
asseblief ons webblad of klik op die skakel hier onder om jou
kind/tiener in te skryf. Dis BAIE maklik en boonop kan jy al jou
kinders op EEN Google Form registreer.

Almal moet asseblief inskryf, al was jy voorheen by die
kategese ingeskakel, sodat ons kan beplan vir hoeveel
kinders/tieners ons lesmateriaal moet voorberei. Hierdie gaan
'n jaar van kreatiewe denke wees! Ons sal dit waardeer indien
almal die aanlyn inskrywings teen Sondag 14 Februarie 2021
afhandel.

Na aanleiding van die regulasies van die aangepaste vlak 3
inperking mag daar geen eredienste of kategese in persoon
aangebied word nie. Ons sal dus tot verdere kennisgewing op
kreatiewe wyses met die jongmense werk. Hou asseblief die
kommunikasie dop.  

Nehemia 2:18

082 561 1818
082 561 1813
083 390 3858

theo@hooglandfamilie.com
durandt.neels@gmail.com
jeanineh@realnet.co.za

Ds. Theo Janse van Rensburg
Dr. Neels du Randt
Ds. Jeanine Hepburn
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BOU!
KOM ONSNUUS

2021 KERKKALENDER
Kerkkalenders is beskikbaar by die kerkkantoor gedurende
kantoorure (08:00 - 13:00 Maandag tot Vrydag). Jy kan ook
die kerkkalender in 'n PDF-dokument van ons webblad
aflaai.

Neem asseblief kennis dat die jaarbeplanning wat op die
kerkkalender uiteengesit is, onderhewig is aan Covid-19-
inperkingsmaatreëls. Ons sal dus waarskynlik deur die loop
van die jaar aanpassings ten opsigte van die aanbieding van
eredienste, kategese en gemeentebyeenkomste moet maak.
Gewysigde reëlings sal op die webblad en ander beskikbare
kommunikasie platvorms aan lidmate gekommunikeer word.

Klik hier om 2021 se kerkkalender in 
PDF-formaat af te laai.

NOMINASIES VIR KERKRAADSLEDE
Einde Februarie 2021 is die termyn van sommige van die
huidige kerkraadslede verstreke. Indien jy iemand vir die
kerkraad wil nomineer, kan jy die nominasie(s) per e-pos aan
die kerkkantoor stuur by hoogland@mweb.co.za.

VERKIESING AS KERKRAADSLID
Tydens die Kerkraadsvergadering gehou op 25 Januarie
2021 is die volgende persoon verkies as diaken:
André van Rooyen van Van Riebeeckpark Gardens 9, De
Villierslaan 52, Van Riebeekpark.

Borrelbekkies Kleuterkerk
3 jaar - Graad R

Junior Kategese
Graad 1 - 6

Senior Kategese
Graad 7 - 11

Klik hier om vir kategese te
registreer.
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https://e967b811-b69b-4f09-b037-be1bfdcb2de1.filesusr.com/ugd/c83e3a_6843ba252ba34bfcaef85430ac2af828.pdf
https://forms.gle/vT6TNzVcSjavi9Kd7
https://forms.gle/vT6TNzVcSjavi9Kd7
https://forms.gle/vT6TNzVcSjavi9Kd7


Dit is regtig ‘n groot voorreg vir my om betrokke te wees by die gemeente, en ek sien uit om
saam met julle te ontdek wat dit beteken om in hierdie tye deel van God se kerk te wees.

My geloofsreis het hier by Hoogland begin, waar ek na skool Teologie by Tukkies studeer
het. Ek onthou altyd die woorde van een van professor, wat altyd gesê het, “soms gaan
mens na vreemde plekke om vreemde lesse te leer”. Ek het geleer dat jy meer van die lewe
gaan ontdek by mense van wie jy dit die minste verwag. Dit maak dat jy jouself oopstel vir
wie ook jou pad mag kruis. Dit is nie altyd maanskyn en rose nie, maar is verseker op die
ou einde van die dag beslis die moeite werd.

Na my studiejare het ‘n vir ‘n kort rukkie in Pretoria met jongmense gewerk waarna ek na
die Boland verhuis het. Daar het ek by ‘n onderneming begin werk wat mense help om
besighede van die grond af te begin en so vir hulself ‘n pad oop te kerf. Daarna het ek in
Johannesburg gewerk by ‘n agentskap wat studente help om studiebeurse te verwerf. Ek is
baie dankbaar en opgewonde om te help by die Kategese die jaar, al gaan dit bietjie anders
lyk as waaraan gewoond is!

ONTMOET VIR
GERHARD VAN STADEN,
ONS GEMEENTE SE NUWE
JEUGWERKER

Wat maak jou opgewonde oor die kerk?
Om te sien dat God kies om sondige doodgewonde mense te gebruik om Sy Kerk op
aarde te wees. Die woorde van Jaco Strydom is so gepas as ek oor die kerk dink: God
slaan ‘n reguit hou met ‘n krom stok.

Watter advies sal jy vir jongmense wil gee?
Wees goed vir jouself, maar gee ook van jouself vir jou vriende en vir mense met wie
jou pad mag kruis, dit maak die lewe ryk!

Wat is jou droom vir die NG Kerk?
Dat ons mense, werklik sal liefhê sonder ‘n stel voorwaardes.

Spiritualiteit is ‘n leefwyse, wie/wat het die grootste invloed op jou
gehad?
Die kontemplatiewe spiritualiteit, waarvan stilte en meditasie ‘n eienskap is. Ironies,
mense wat my goed ken weet dat om stil te wees nie een van my sterkpunte is nie. Die
manier van dink en leef was my ankerpunt in die moeilikste tye in my lewe.
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Yay! 'n Boks vol 'buite-die-boks'-idees!
Mense is opsoek na sinvolle geestelike materiaal wat hulle saam as gesinne kan gebruik. Probeer
jy boonop om sulke materiaal in Afrikaans op te spoor is jy reg vir ‘n groot uitdaging. Ons help jou!

Hierdie is 'n alles-in-een boks wat elke huis kan gebruik om saam hulle geloof te bevorder tydens
Lydenstyd. Die huis is die primêre plek vir geloofsvorming en ons wil jou help om saam jou hele
gesin, prakties deur die 40 dae van Lydenstyd (of te wel die Engelse “Lent”) gesin te reis. Hierdie
reis wil van kennis, verhoudings, aksie en aanbidding iets prakties maak en op dieselfde tyd
verhoudings verdiep.

Wat is in die boks?
Wel, alles wat jy sal nodig kry om die reis vanaf die woestyn na die opstandingstuin te onderneem!

Daar is 'n reisgids met 46 oordenkings. Een vir elke dag van Lydenstyd. Elke dag werk met ŉ
spesifieke teks en aktiwiteitsverduideliking, sowel as ŉ spesiale item wat in aktiwiteit gebruik kan
word. Alles wat jy nodig het - van die as (vir Aswoensdag natuurlik!) tot kerse, blomme, potte en
woestynsand... - word ingesluit!

Julle sal ook mal wees oor die Klein maar 'getrain' geloofsgewoontes wat selfs die kleinste lid van die
gesin sal kan oefen.   

Huise

Rots
O P  D I E

' N  B O K S  V O L  ' B U I T E - D I E - B O K S ' - I D E E S
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Wat is 'Woestyntyd'?
As jy aan die woestyn dink, waaraan dink jy? Droogte? Warmte? Koue? Dors? Oorlewing? Dood?
Maar wat van die woestyn as ‘n plek van voorbereiding, versorging en vertroue... God lei baie mense
hierheen. Ook vir Jesus voor sy bediening begin. 

Kom reis saam deur die woestyntye van die Ou en Nuwe Testament, maar oor die woestyntye in jou
eie lewe.

Woestyntyd
'n Aktiwiteitsboks vir  jou reis deur Lydenstyd

Plaas jou bestelling voor 10 Februarie om seker te maak jou aflewering
is betyds vir Aswoensdag.

 Jeanine (083 390 3858 of jeanineh@realnet.co.za)

R 250
per boks

46 dae se
oordenkings,
aktiwiteite en alles

wat jy sal
nodig kry!



Die Covid-19-pandemie gaan elke gemeente dwing om nuut te
dink en te praat oor een van die grootste taboes in die kerk –
geld! Dit is mos die een onderwerp waarvan baie predikante en
lidmate wegskram. Predikante wil nie daaroor preek nie en
lidmate wil dit ook nie hoor nie. Die ekonomiese krisis wat hand
aan hand met die pandemie loop, maak egter dat hierdie
gesprek nie ontduik sal kan word nie.

Ons het tydens hierdie pandemie gesien hoe lidmate,  wat
voorheen ekonomies onafhanklik was, skielik worstel met
werklike nood. Daar was skielik soveel mense wat nie kos
gehad nie, nie data kon koop nie en nie skoolgeld of
huisverbande kon betaal nie.

Ons het gesien dat die pandemie vir baie gemeentes ’n
finansiële ramp geword het. Vir ander gemeentes was dit ook ’n
geleentheid om te wys wat kerk-wees regtig beteken. Ons
gemeente kon regtig kerk wees! Maar, om 'n ramp te vermy sal
ons gemeente egter gouer as later eerlik oor die taboe moet
praat.

Soos in alle huishoudings voel ons as gemeente ook dat die
druk op ons finansies sterk toeneem. Daar is tans 'n
merkwaardige afwaartse tendens in ons inkomste. In hierdie tyd
word dankofferbydraes deur nie-bywoning van gesamentlike
eredienste geknel. Boonop verkeer die twee skole op ons terrein
toenemend onder druk wat onsekerheid skep in terme van die
huurinkomste op die terrein,

In terme van die jaarlikse dankoffer het die gemeente R173 426
ontvang teenoor 'n begrote bedrag van R270 456, wat ons vir
hierdie finansiële jaar - slegs in terme van die jaarlikse dankoffer
- op 'n tekort van R97 030 (36% minder as begroot) laat afstuur.
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EEN VAN DIE GROOTSTE TABOES IN
DIE KERK...

Ons is die Here baie
dankbaar vir lidmate wat

getrou is in die gee van hulle
dankoffers. In hierdie tyd
kon ons geld aanwend vir

die versorging van
verskillende mense in nood. 
 Ons kon help met enige iets

van doeke vir verswakte
bejaardes tot

gespesialiseerde sielkundige
hulp, elektrisiteit en tydelike

verblyf vir slagoffers van
geslagsgebaseerde geweld.
Ons is ook nog deurlopend
besig met kosvoorsiening. 

Julle maak dit vir ons
gemeente moontlik om

Jesus se hande en voete in
ons gemeenskap te wees.
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Klik op die snapcode hier langsaan om deur
SnapScan 'n bydrae te lewer. Die skakel sal die
SnapScan toep oopmaak op jou slimfoon. Indien
die toep nog nie op jou slimfoon is nie, sal jy
gevra word om SnapScan te installeer. 
Volg dan die instruksies.

ONS BANKBESONDERHEDE
Rekeningnaam:  NG Kerk Kempton Hoogland
ABSA Kempton Park
Rekening nommer: 260 581 228
Takkode: 630542
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“As die goeie wil daar is en
iemand gee volgens wat hy

het, neem God die gawe aan.
Hy verwag nie van hom wat
hy nie het nie. Ek bedoel nie
dat julle gebrek moet ly om

ander te help nie; maar sodat
daar ewewig sal wees, moet
julle wat nou oorvloed het,

die help wat gebrek ly. Dan,
as hulle weer oorvloed het en
julle gebrek ly, kan hulle julle

weer help. So kom daar
ewewig.”

2 Korintiërs 8:12-14

As daar 'n goeie wil is...
Indien u dalk nog nie bygedra het nie, oorweeg dit asseblief
voor die finansiële jaar op 28 Februarie eindig. Oorweeg dit ook
asseblief om jou maandelikse offergawes per debietorder te laat
aftrek. In uitdagende tye word elke bydrae – hoe gering ookal –
opreg waardeer.

https://pos.snapscan.io/qr/PXMP7844


Linda Naude met die afsterwe van Ben Naude
Van der Merwe familie met die afsterwe van David van der Merwe

Melanie Körner en kinders met die afsterwe van George Körner
Herman Fleischmann en familie met die afsterwe van Herman se moeder.
Retief en Treurnicht familie met die afsterwe van Charlotte Treurnicht

Tonie Cierenberg, Hannes en Annette van Schalkwyk en familie met die afsterwe van Hettie Cierenberg
Lea Liebenberg en familie met die afsterwe van haar man, Johan.

Paul Erasmus en familie met die afsterwe van Gesina Erasmus
Deon en Martie Pretorius met die afsterwe van Deon se vader, Frikkie Pretorius
Tobie Coetzee en familie met die afsterwe van René Coetzee
Gerrit van Rooyen en familie met die afsterwe van Helen van Rooyen

OKTOBER-MAAND

NOVEMBER-MAAND

DESEMBER-MAAND

JANUARIE-MAAND

INNIGE MEEGEVOEL
Innige meegevoel aan die gesinne en families van die volgende persone met die afsterwe van hul
geliefdes:

Jy het gedink 'Nou moet ek sterf van pyn'
maar jy’t bly leef, 
die pyn het doodgegaan,
die pyn het vaal geword en weggekwyn,
verrot, verword en eindelik vergaan.

Toe bly daar net ‘n skim, ‘n skadu oor
wat wissel van gedaante: soms ‘n hond
wat steeds mistroostig aandraf op jou spoor
en telkens snuif en vroetel aan ‘n wond,

dan weer ‘n roofvoël wat snags van sy tak
neerfladder op jou bors met bek wat stink
en kwyl, en oë tot ametis verstrak
- die onbeweeglike en misgebore
gesél van elke droom. En jy’t bly dink
en voel en leef, presies net soos tevore.

Wat moet die slotsom wees van hierdie smart?
Dat lewe nou gebind word tot die klein
en nedrige kringloop van die pyn
wat dag na dag sy eelt skaaf om die hart?

Of kan daar iets wat suiwer is en fier
sterker en strakker opstaan dat jy nie
kruip na ‘n laaste lêplek met die slu
en weerlose wantroue van ‘n dier

wat in sy bloedspoor neerknak? Jy’s nog tam
en sat van seerkry, maar uit al die wag
en wanhoop sal ‘n nuwe, vreemde krag
stil en verterend opskiet soos ‘n vlam
dat jy kan weet: ná al wat jy verloor
het bly die Onaantasbare nog oor.

9

I III

Mag die Here in hierdie tyd elkeen van julle se trane sagkens afvee en troos met Sy
liefde en teenwoordigheid.

Ek deel 'n paar reëls uit Elisabeth Eybers se 'Vier sonnette' uit haar bundel Die
ander dors (1946). 

Die Onaantasbare
bly oor
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Ons wil graag weer kruideniersware insamel om behoeftige gesinne vanuit die koskas te
ondersteun. Ons gemeente help regtig 'n massiewe verskil!

Ons kosbank se voorraad is laag so ons samel weer kos in op Sondag 7 Februarie 2021
van 10:00-12:00.

Enige donasie van nie-bederfbare voedsel is baie welkom! Selfs 'n enkele item maak 'n verskil.
Indien jy op ‘n ander tyd iets wil aflewer kan jy met Jeanine 'n reëling tref. Geldelike bydraes kan
met 'n EFT in die gemeente se bankrekening inbetaal word met die verwysing "koskas".

KOSKAS

PRODUK 1-7
In voorraad

Benodig

N G  K E M P T O N - H O O G L A N D
D E  W I E K U S W E G  8 5

DROP & GO
SONDAG 7 FEBRUARIE

10:00-12:00
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PRODUK 8-14
In voorraad

Benodig
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PRODUK 15-21
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PRODUK 22-28

KOMMUNIKASIE
Ons moes ons kommunikasie platvorms uitbrei om almal te akkommodeer. Jy hoef slegs op EEN
van hierdie platvorms te wees om ons kommunikasie te ontvang. Ons maak gebruik van
Facebook, WhatsApp, Telegram en Signal.

Indien jy nog nie op ons WhatsApp groepe is nie, klik hier:
https://chat.whatsapp.com/BiauB47nkQ0DErwdtEwJ0N

Indien jy van Telegram gebruik wil maak, klik hier:
https://t.me/hooglandfamilie

Indien jy op Signal is, klik hier:
https://signal.group/#CjQKIMOEmSstz__uf99gexWHbSFBa_hJ3h-gQHkF-
suY49SYEhCniB6TDUrLma9YbNiuDdIr

Enige navrae kan in hierdie tyd kan gerig word aan die kerkkantoor (011 393
4305/9) of Hendrika van Staden (082 564 4706) of aan die leraars. 

 
Boodskappe kan ook gestuur word na die kerk se WhatsApp nommer: 065 619 9801

theo@hooglandfamilie.com
durandt.neels@gmail.com
jeanineh@realnet.co.za

Ds. Theo Janse van Rensburg
Dr. Neels du Randt
Ds. Jeanine Hepburn

082 561 1818
082 561 1813
083 390 3858

In voorraad

Benodig
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https://chat.whatsapp.com/BiauB47nkQ0DErwdtEwJ0N
https://t.me/hooglandfamilie
https://signal.group/#CjQKIMOEmSstz__uf99gexWHbSFBa_hJ3h-gQHkF-suY49SYEhCniB6TDUrLma9YbNiuDdIr
https://chat.whatsapp.com/BiauB47nkQ0DErwdtEwJ0N
https://t.me/hooglandfamilie
https://signal.group/#CjQKIMOEmSstz__uf99gexWHbSFBa_hJ3h-gQHkF-suY49SYEhCniB6TDUrLma9YbNiuDdIr

