
Die Poortpos en meer . . . 
                         22 Januarie 2021 
 

Gemeentenuus vir elke Montanapoorter 
                             1999 - 2021 
"Groot geword met die genadebrood van die Woord." 
 
 
 
 
Geagte Montanapoorter, 
 
 
VREUGDEVOLLE NAWEEK NA DIE AFGELOPE WEEK! 
 

Wees verseker van my voorbidding vir jou.  Oor al die jare maar vir vandag se dae óók 
met die psalm 40:8 woorde: 
 

"Laat wie u soek, o God, my hulp in nood, 
 met almal wat u heil ervaar 
 in sielsangs en in doodsgevaar, 
 nou sing en sê: 

Die Heer alleen is groot!"  
 
 

GEMEENTEDINGE 
 
 

1. Eredienste: 
1.1 Voorlopig tot 15 Februarie 2021 geen eredienste in die Stephanweg Kerkgebou 

nie. 
1.2 YouTube skakel:  Elke Sondagoggend voor 08h00 op elke lidmaat se selfoon om 

na 'n "erediens" te kan kyk en luister. 
1.3  Sorg dat jy deel van die gemeente selfoongroep is.  Moenie sonder geldige 

rede die groep verlaat nie.  Vra vir dr. Pieter (082 682 1142) om jou op die 
groep te "add". 

 



2. Katkisasie, Nagmaal en al die gemeentesake op die 2021 jaarprogram is 
opgeskort, voorlopig tot 15 Februarie 2021. 
 

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

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

en versend. 
 

4. 2021 Almanak: 
Diegene wat bestel het - Kom haal die boek asb. in die Kerkkantoor af. 
Koste:  R90 
 

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

6. Dankoffergawes: Nuwe finansiële jaar: 
 
6.1 Geen "beloftevorms" word soos in die verlede aan lidmate beskikbaar gestel nie.  

Dus geen versoek om jou dankoffergawe te verhoog nie. 
 

6.2 Groot dankbaarheid van die Kerkraad vir jou volgehoue opoffering om in 
gehoorsaamheid aan die Here (2 Korintiërs 9:6,7 onder andere) 'n 
dankoffergawe te gee. 

 
6.3  INDIEN JY JOU DANKOFFERGAWE WIL AANPAS DAN NET 'N E-POS TE 

STUUR aan kerkkantoor@montanapoort.co.za of 'n whatsapp aan die Admin 
Beampte (072 980 9287) met jou versoek. 

 
6.4 Bankrekeningnommer van die gemeente: 

ABSA 
Reknr:  404 960 3702 
Verwysing:  Voorletters en Van 

 
6.5 Bankrekeningnommer van die Diakonie: 

ABSA 
Reknr:  405 609 3922 
Dankie dat jy jou offergawe vir die diens van barmhartigheid, wat jy altyd 
tydens die eredienste in die kerkgebou in die "sakkie" gegooi het, in die 
bogenoemde rekening sal inbetaal. 
 
 



6.6 Begroting 2021/2022: 
Is opgestel vir voorlegging en goedkeuring deur die Kerkraad. 
 

6.7 Almanak 2021:  Drukfoute 
Die Administratiewe Buro vra verskoning vir die drukfoute by Montanapoort in 
die Almanak: Eredienstye moet wees: Oggend - 08:00 
       Aand - 17:30 
   Klassier:  Skakel met die Kerkkantoor 072 980 9287 

 
 
 
 
 
 

ONS ONDERLINGE MEELEWING: 
 
 
 
DIE RSA LAND: 
 
 KORONAVIRUS-PANDEMIE: 

SA op die drumpel van die 40 000 sterftes.  Dink aan die mense van Jackson 
Mthembo, minister in die presidensie wat in die week oorlede is.  Die virus ontsien 
niemand nie.  Mag die Here SA se mense bewaar. 
 

Dankie dat jy verantwoordelik optree en aan die voete van die Here in gebed jou 
krag vind. 

 
 

GEMEENTEVERBAND: 
 

 ONS LOOF DIE HERE VIR: 
 Louise Kruger (082 456 6495) wat in die week verblydende nuus na ‘n mediese 

prosedure ontvang het.  Die Here leef!!  Gesondheid is ook net genade . . . 
 Talle Vrystaatse damme wat oorloop. 
 Namibiëmense wat juig oor die reën wat landswyd geval het. 
 Kalahaririviere wat na jare weer vloei. 
 Gesondheid en krag en die wil om krisistye die hoof te bied. 
 Elke gesondheidswerker! 
 Vryheid van spraak en godsdiens. 

 
 ATTESTATE: 

Vertrek 
 Na GK Pta-Annlin:  Jan en Hannie Bedford en Anna van Dam. 
 Na 'n gemeente - nie aan ons bekend nie:  Wout en Leonie Klomp. 
Ons groet die lidmate met die bede dat die Koning van die kerk hulle in vrede en 
vreugde sal lei. 

 
 



Aangekom 
 Pieter en Danélle Venter:  Vanaf die Geref. gemeente Stellenbosch. 
 Schalk, Willem Johannes Calitz:  Vanaf die Geref. gemeente Oos-Moot. 
 Ian Cheyne:  Vanaf die Geref. gemeente Linden. 
Hartlik welkom in Christus! 
Saam dien ons die Here. 

 
 LIDMATE WAT ONGESTELD IS: 
Anita Erasmus (082 374 7704),  Tinus J. van Rensburg (083 779 0810) se ma,  Melané 
Bedford (mamma - 082 774 4375),  Annatjie Henrico (skakel asb 082 699 6699), San 
Fick (084 911 3129) se swaer,  Johannes Bingle (082 333 3991),  Magriet van der Sandt 
(079 345 2134). 

 
 SIMPATIE: 

 Henk Rautenbach (082 841 7723) wie se ma oorlede is. 
 Ben van Vreden (082 553 4957) en Laetitia van Vreden (082 951 8433) wie se 

swaer oorlede is. 
 
 

 VERJAARSDAE:  (15-21 Januarie)  Vreugdevolle mooi dag! 
Elke dag 'n geleentheid om die Here te verheerlik. 
Januarie 
22 Piet Blom (083 331 0711). 
23 Elsie de Beer (081 269 4748),  Nadia Joubert (081 810 3966). 
24 Willie Bosua (082 309 5874),  Gys du Plessis (083 267 3948 - ma),   

Ben van Vreden (082 553 4957). 
25 Luca Austin (083 661 5195 - ma),  Heinrich du Preez (078 443 4731). 
28 Rensie du Plessis (083 267 3948),  Ri-alé van der Walt (084 328 3157 - ma). 



  
Vanaf VvC (Vroue vir Christus):   Hartlike groete aan elke vrou, oud en jonk!!!   
2021 het ons gegroet met die nuus van verdere inperkingsmaatreëls.  ‘n Mate van onsekerheid oor 
die jaar se aktiwiteite lê ook op ons as die VvC bestuur se harte.  Een ding is seker dat ons steeds 
positief en opgewonde is om met die jaar se aktiwiteite voort te gaan. 
 

 Die eerste saak wat vir ons as VvC bestuur na aan die hart lê is die feit dat ons vir Willemien 
Schoombee as voorloper van ons vroue span moes groet.  Ons verstaan dat haar 
omstandighede verander het en gun haar die tyd om haar nuwe uitdagings vir 2021 voluit aan te 
pak.  Dankie is ‘n te klein woordjie om ons waardering vir haar passie en entoesiasme uit te druk.  
Willemien, ons bid vir jou alles wat mooi is toe en dat alles wat jy aanpak voorspoedig en 
geseënd sal wees.  Ons gaan jou verseker baie mis.   

 

 Die span het ook vir Su-Rika Jones verloor, dankie Su-Rika vir jou vriendelikheid elke Sondag 
oggend by die deure en vir jou sagte hart met elke projek waarmee jy betrokke was, jou plekkie 
in ons groep gaan moeilik gevul word.   

 

 Aangesien ons twee kosbare VvC lede verloor het vra ons as bestuur dat as daar dames in die 
gemeente is wat hul weg kan oopsien om op die bestuur te dien u asseblief met enige van die 
bestuurslede in aanraking sal kom, ons sien uit daarna om nuwe lede te verwelkom.   

 

Die VvC bestuur het dit noukeuring oorweeg en besluit dat ons vir die begin van 2021 of tenminste vir 
die eerste kwartaal, tot ons weet waarheen die huidige inperkingsmaatreëls ons gaan lei, nie nuwe 
projekte aan gaan pak nie maar op bestaande projekte gaan fokus.  Ons fokus bly dus op die 
handwerk projekte, die weeklikse Toebroodjie-projek ter ondersteuning van Laerskool Uniefees 
en die hulp aan Rock of Hope.   
 

 Ons mussie projek gaan voort maar a.g.v die maatreëls by die Steve Biko Hospitaal is ons nie 
op die stadium in ‘n posisie om die pasiënte te besoek of aflewerings te maak nie.  Ons fokus 
verskuif dus vir eers van die hospitaal na Laerskool Uniefees.  Ons benodig 850 “kanariegeel” 
mussies om die kindertjies se ore in die komende 
winter warm te hou.  Later in die jaar beplan ons om 
die fokus weer terug na die Steve Biko en Weskoppies 
projekte te skuif. 
 

 Op die foto’s kan u ‘n voorbeeld van die mussie en 
kleur van die wol (Charity Double Knit, 100g, 138 Brt 
Yellow) sien, dit kan gebrei of gehekel word volgens 
die patroon wat in die VvC se 2020 patroon boekie 
verskyn het.  Vra gerus as u onseker is.  Aangesien dit 
deel van die leerders se skooluniform gaan wees wil 
ons graag poog om die mussies eenvormig te laat 
vertoon en dat die kleur inpas by die skool se uniform 
kleur.  Ons sê solank dankie vir elkeen se hulp!!!!!  

 

 Die Uniefees Toebroodjie-projek gaan ook voort sodra die skole weer in Februarie heropen.  
Die behoefte is steeds dieselfde as vir verlede jaar en sluit die volgende in. 

 Groot blik konfyt (enige geur) 
 Groot houer Grondboontjiebotter 
 Kaassmeer    
 Margarien  (in houer asb) 
 Bruin Brood asseblief. 
 Baie dankie! 

 

 Rock of Hope het ook deurlopend ons ondersteuning nodig, skakeling sal met hulle gedoen 
word om hul huidige behoeftes te bevestig en dit sal verder in die Poortpos of per WhatsApp 
gekommunikeer word. 

 

 Om ons instaat te stel om die projekte te ondersteun beplan ons om weer ‘n “deurry aksie” 
(Drop and go) in die eerste week van Februarie 2021 by die kerkterrein te hou om die voorraad 
vir Uniefees en Rock of Hope aan te vul.  Die datum en tyd sal in die komende week bevestig 
word en dan aan u deurgegee word.   

 



 Tydens die “deurry aksie” sal ons die wol vir die mussies beskikbaar stel asook enige donasie 
ter ondersteuning van die projekte in ontvangs neem.     

 

Ons kan nie genoeg dankie sê vir elkeen se ondersteuning en vir u positiewe gesindheid teenoor die 
gemeente se projekte nie.  Ons versoek graag insette rakende nuwe projeke wat u in gedagte het.  
Skakel gerus met enige bestuurslid indien u verder voorstelle in die verband het. 
 

Die bestuur is nie tans in ‘n posisie om ‘n volledige VvC jaarprogram vir 2021 beskikbaar te stel nie, 
sodra daar meer sekerheid rakende die pandemie regulasies is sal daar verdere beplanning in die 
verband plaasvind.   
 

Ons kan nie wag om weer weeklikse interaksie met u te hê nie, tot dit ons weer beskore is vra 
ons dat u veilig sal bly. 
 

Baie groet en liefde VvC Bestuur.  
 

Nicoleen du Plessis:                   078 543 1421 
Monica Janse van Rensburg:   082 687 7574 
Heather Swiegers:                     082 467 6126 
Adri Wyma:                                 082 239 7236 
Betsie Kleynhans:                       0833604954 
Maretha Roberts:                      082 777 2785 (Sameroeper VvC) 
 

 
Bybelteks as lewensteks: 

 
"Met baie praat bly die sonde nie uit nie; 
  wie sy/haar woorde tel, is verstandig . . . ." 

   Spreuke 10:19 
 
 
 
 
Groete tot DV volgende Vrydag. 
 
Dr. Pieter Heystek   
(Ook 'n Montanapoorter)  
 


