
Die Poortpos en meer . . . 
                         15 Januarie 2021 
 

Gemeentenuus vir elke Montanapoorter 
                             1999 - 2021 
"Groot geword met die genadebrood van die Woord." 
 
 
 
Liewe Montanapoorter, 
 
DIE JAAR 2021 n.C.! 
 

 'n Jaar met sy eie uitdagings. 
 'n Jaar in Christus. 
 'n Jaar wat nie sonder 2020 se pandemiedinge elkeen se lewensdeel geword het nie. 

 
Die Cloetewoorde met die eerste 2021 Poortpos met jou te deel: 
 

"Gans die skepping sonder grense 
 word deur hom steeds onderhou. 
 so bly hy ook aan die mense 
 aan sy maaksels steeds getrou. 
 hy, die bron van wat bestaan, 
 is ook oor die mens begaan . . . . ."    (Ps. 146-2:4) 

 
 STERKE IN UITERS BENOUENDE TYE! 
 Mag die Here sy Montanapoort gemeente nimmer vergeet nie! 
 Dankie vir jou kinderlike geloof en onvoorwaardelike liefde vir die Here. 

 
GEMEENTEDINGE 
 

Die 2021 jaarprogram is verlede jaar elektronies vir jou gestuur.  Maak seker dat jy dit 
ontvang het. 
Wat as gemeente-aktiwiteite aangedui is, is in die hoop gedoen dat, met tyd, ons tog 
instaat sal wees om "normaal" gemeente te wees. 
'n Harde kopie van die jaarprogram is op versoek beskikbaar.  Skakel met die Admin. 
Beampte. 



 2021 Almanak: 
Diegene wat bestel het - Kom haal die boek asb. in die Kerkkantoor af. 
Koste:  R90 
 

 Kerkkantoor: 
 Kantoorure:  Maandae - Vrydae van 08h00-14h00 
 Dinsdae, Donderdae en Vrydae is die Admin Beampte te Stephanweg op 

kantoor.  (Die reëling kan in die lig van die pandemie verander.) 
 Maandae en Woensdae:  Tuiskantoor. 
 Geen landlyn is meer beskikbaar nie.  U skakel voortaan 072 980 9287 
 Geen privaat posbus is meer beskikbaar nie.  Alle pos word elektronies ontvang 

en versend. 
 

 Poortpos: 
Die Poortpos ontvang u voortaan D.V. Vrydae en wel elektronies. 
 

 Huisbesoek:  Ampsdraers 
Voorlopig byna onmoontlik.  Neem tog vrymoedigheid om met jou diaken, ouderling, 
predikant te skakel indien jy dit nodig ag. 
 

 Eredienste: 
Voorlopig tot DV 15 Frebuarie 2021 geen eredienste in die Stephanweg 
Kerkgebou nie.  'n YouTube skakel sal elke Sondagoggend teen 08h00 op jou 
selfoon vir jou gestuur word in die hoop en verwagting dat jy die alternatief 
tydelik met dankbaarheid uit die Here se hand sal ontvang en aanvaar. 
 

 Begrafnisse: 
Kom ons hoop dat baie begrafnisse in die dae ons gespaar sal word.  Skakel dadelik 
met dr. Pieter indien 'n geliefde sou sterf. 
 

 Dankoffergawe Sake en die Gemeente begroting: 2021/2022: 
 Groot dank en waardering vir jou volgehoue uitlewing van jou dankbaarheid 

m.b.t. offergawes.  Loof die Here. 
 Dankie dat jy o.a. II Korintiërs 9:6,7 as die waarheid omhels. 
 2021/2022 Gemeente begroting: 

 Die diensgroep vir finansies, die boekhouer, Admin Beampte en twee lede 
van die Covid-19 Kerkraad taakspan het op 13 Januarie 2021, ondanks die 
inperking maatreëls o.l.v. dr. Pieter vergader.  Dankie vir die opoffering van 
genoemde individue want om 'n begroting virtueel op te stel is baie moeilik.  
Almal van ons het nie ombeperkte datatoegang nie. 

 Die Kerkraad en Diakens sal 'n weg vind om die aanbevelings van die 
diensgroep vir finansies te oorweeg en finaal goed te keur. 

 5% aanpassings waar nodig is gehandhaaf en elke uitgawe is tot op die been 
gesny. 

  



 GEEN "BELOFTEVORMS" word die jaar, soos in die verlede, aan jou as 
lidmaat beskikbaar gestel nie.  Ons het begrip vir die besondere 
omstandighede van dag en tye.  Dus:  Geen vesoek om jou offergawe te 
"verhoog" nie.  INDIEN JY JOU DANKOFFERGAWE WIL AANPAS DAN 
NET 'N EPOS TE STUUR aan kerkkantoor@montanapoort.co.za of 'n 
whatsapp aan die Admin Beampte (072 980 9287) met jou versoek. 

 Hou in gedagte dat ±R90 van elkeen van ons se offergawe per maand as 
raming in die Kerkverband oorbetaal word. 
Terloops:  Die Algemene Sinode se ramingsreking per jaar is:  R374 913 
 Die Streeksinoderaming per jaar:  R9 803 
 Die Klassisraming per jaar:  R2 625 

 
 

ONS ONDERLINGE MEELEWING:  
 
Kerkverband: 
 

Beroep ontvang:  Ds. H.W. Schutte (Hennie) van GK Wesrand na GK Boksburg. 
Beroep bedank:  Ds. F.J. van Rensburg (Frikkie) van GK Rustenburg Kruisberg na GK Boksburg. 
 
Gemeenteverband: 

 

 GELUK: 
 Nadia Woods met die geboorte van 'n dogtertjie op 11 Januarie 2021.  Geluk ook aan 

Lucas Bezuidenhout - oupa van die kleinding. 
 Ds. Wim Kurpershoek (082 929 0230) met die geboorte van 'n eerste agterkleinkind. 

 

 SIMPATIE: 
 Louw Pretorius (082 531 5469) in wie se familiekring 'n dame oorlede is. 

 

 LIDMATE WAT ONGESTELD IS: 
Magriet van der Sandt (079 345 214),  Johannes Bingle (082 333 3991),  D'Vida van der 
Merwe (073 311 3696) se ma,  Judith Schoeman (076 072 2136) se broer,  Andrew Roux 
(082 662 1899),  Ben en Leatitia van Vreden (082 553 4957, 082 951 8433),  Ben 
vanVreden se swaer,  Marie Opperman (083 356 3591),  Drienie van Wyngaard (083 300 
3051). 

 

 STERKTEWENSE: 
Vir elke Montanapoorter krag- en genadewense. 
 DIE HERE REGEER! 
 

 VERJAARSDAE:  (15-21 Januarie)  Vreugdevolle mooi dag! 
Elke dag 'n geleentheid om die Here te verheerlik. 
Januarie 
16 Mariette Bosua (082 685 9843),  Dries Moolman (082 806 2234),   
 Michelle van der Walt (061 284 9262). 
17 Eduard Fourie (083 440 9062),  Magriet van der Sandt (079 345 2134). 
18 Dawid Harmse (072 125 5971),  Hetta van der Walt (072 467 3993). 
19 Willem Booysen (082 528 6824 - ma),  Riaan van der Merwe (073 233 3278). 
21 Johan Gertzen (083 531 7575),  Adelene Lubbe (073 148 3247). 



Bybelteks as lewensteks: 
 

"Leef dan as mense van die lig . . . ." 
Ef. 5:8 

 
 
 
Groete tot volgende Vrydag 
 
 
Dr. Pieter Heystek   
(Ook 'n Montanapoorter)  
 


