
Die Poortpos en meer . . . 
                         9 April 2021 
 

Gemeentenuus vir elke Montanapoorter 
                             1999 - 2021 
"Groot geword met die genadebrood van die Woord." 
 
 
 
 
Geagte susters, broers, jongmense en kinders 
 

JESUS DIE HERE, LEEF! 
EN JÝ, MET HOM! 

 
Dankie dat ek jou mag ken.  Kind van die Here . . .  hoopvol- vreugdevol vorentoe! 
 
 Saam dien ons die Here. 
 Saam bely ons. 
 Saam getuig ons. 
 Saam wag ons op ons Koning se weerkom! 

 

 

GEMEENTEDINGE 
 

DV ELKE SONDAG OM 08H00 'N EREDIENS IN ONS KERKGEBOU!! 
LOOF DIE HERE! 

 

 NAGMAALBEDIENING 
 Nagmaalbediening hervat. 
 Die eerste bediening sal DV 18 April 2021 tydens die erediens plaasvind. 
 DV 18 April 2021 is die Sondag waartydens 2020 se belydenisklas belydenis van hulle 

geloof aflê en ook nagmaal vier. 
 Tydens DV 18 April 2021 sal ouers en gaste van die katkisante teenwoordig wees 

asook lidmate van 'n beperkte aantal wyke wat betyds bekend gemaak sal word. 
 Na DV 18 April 2021 sal tydens agtereenvolgende Sondagoggende nagmaal per 

vooraf aangekondigte wyke gevier word om die hele gemeente instaat te stel om die 
dood van die Here te kan gedenk. 

 Ouderlinge het onderneem om indien moontlik, saam met lidmate van die wyk waar hy as 
ouderling dien, nagmaal te vier. 

 Ouderlinge sal DV voor 15 April 2021 huisbesoek doen. 
 Verslagvergadering is DV 15 April 2021. 



 Wyse van Nagmaalbediening 
 Protokol Vlak 1 inperking is van toepassing. 
 Voorbereiding van die brood en wyn deur die diakens sal met gesigmaskers en 

mediese handskoene aan gedoen word. 
 Nagmaal word in pandemietyd in die banke bedien. 
 Brood word in afsonderlike kelkies deur die diakens in die banke bedien. 
 Wyn word in afsonderlike kelkies in die banke deur die diakens bedien. 
 Die predikant bedien die nagmaal per formulier vanaf 'n tafel voor in die liturgiese 

ruimte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 DV Sondag 18 April 2021 om 08h00 
Erediens en nagmaalbediening vir:  * 2020 belydeniskatkisante en hulle ouers/voogde 
       * Lidmate van wyke:  BAO1,  BAO2,  BE1,  DO2,   

  DW1,  DW2,  DW3,  DW5 
 DV Sondag 25 April 2021 om 08h00 

Erediens en nagmaalbediening vir wyke: M1,  M2,  M3,  M4,  M5,  S1,  S2,  S4,  S6,  S7 
 

 DV Sondag 2 Mei 2021 om 08h00 
Erediens en nagmaalbediening vir wyke: MO1,  MO2,  MP1,  MP2,  P1,  P2,  P3,  PH,  PN,   

       TR1,  TR2,  ZO1,  ZCE 
 
 

INDIEN U ONSEKER IS OOR U WYKNOMMER VROEGTYDIG MET DIE ADMIN BEAMPTE TE 
SKAKEL (Tussen 08h00 en 14h00 weeksdae - 072 980 9287) 
 
 

 GROEPSHUISBESOEK 
As gevolg daarvan dat twee wyke nie ouderlinge het nie, sal dr. Pieter DV 11 April 2021 
om 09h15 in die kerksaal/katkisasielokaal 'n huisbesoek geleentheid aanbied vir lidmate 
van  Wyk S4 en DO2.  Die onderstaande lidmate is hartlik uitgenooi: 
S4: Babs, Ian en Corné Hechter,  Johan en Estelle Spies,  Sarie en Marie Kruger,  Wicus,  
 Jacolien en Wihan Chambers,  Piet en Tryna Schutte,  Joey Muller. 
DO2: Fransis de la Rosa,  Minette Botha,  Riaan en Rensie du Plessis,  Riaan en D'Vida  
 van der Merwe,  Tjaart en Louisa Henning,  Francois, Letitia en Xander Keyser,   
 Gerrie en Wilmi Kotze 

 

  

ONTHOU DIE KERKRAAD SE BESLUIT:  (TYDENS DIE EREDIENS MET NAGMAAL) 
Dankoffer met elke Nagmaalsondag: 

Wanneer u wyk nagmaal vier: 
 Bring u kontant offergawe in 'n koevert.  
 Moenie u naam op die koevert skryf nie. 
 Gooi die koevert na die erediens in die houtkassie in die voorportaal. 

 



VOORBEREIDING:   Om ons hierin te help: 
 
1. Vrae tydens jou geloofsbelydenis waarop jou antwoord "ja" was: 

 
1 Glo u in die enige ware God: Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se Naam u gedoop is?  
 
2 Glo en bely u dat al is u in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, u 

tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees 
tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is?   

 

3 Glo en bely u dat die Ou en Nuwe Testament die Woord van God en die volkome leer van die 
Saligheid is, soos dit ook in die Belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerke uitgedruk word 
en in die kerk hier geleer word?  

 
4 Is dit u voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van u lewe 

standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, Hom van harte lief te 
hê en in gehoorsaamheid aan sy Woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, 
u lewe en saligheid buite uself in Christus te soek en so hierdie belydenis van u met 'n 
godvresende lewe te bevestig?  

 

5 Beloof u, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om as 
'n lewende lid van die kerk die bediening van die Woord en sakramente ywerig te soek, u 
gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die 
koninkryk van God aan te wend en dat u u aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp 
as u in leer of lewe u misgaan? 

 
 
 

2. Formulier ter voorbereiding: 
 
Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte:  
  

Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God 
verootmoedig.  Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van 
die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en 
geskenk is.  Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, 
opreg voor Hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe.  
  

Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel.  
Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor 
hulleself.  Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat 
aan hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, meinediges en ongehoorsames, 
moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en 
gierigaards om nie na die nagmaal van die Here te kom nie.  Want niemand wat liefdeloos en 
aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie.  Tog kom ons nie na die nagmaal omdat 
ons onsself sondeloos en volmaak ag nie;  inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite 
onsself in Christus soek.  Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is.  Ons 
het inderdaad nog baie gebreke:  gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot 
God en ons naaste.  Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor 
ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe.  Daarom kan ons seker 
wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te he aan die hemelse spys en 
drank. 

 
  



 BANKBESONDERHEDE 
 Bankrekeningnommer van die gemeente:  

Dankoffergawe vir die instandhouding van die erediens 
ABSA 
Reknr:  404 960 3702 
Verwysing:  Voorletters en Van 

 

 Bankrekeningnommer van die Diakonie:   
Offergawe vir die diens van barmhartigheid 

ABSA 
Reknr:  405 609 3922 

 

 

 

DIENSGROEPSAKE 
 

 VROUE VIR CHRISTUS: 
 

Soos u reeds bewus is, is die VvC se eerste fokus vir die jaar die kwartalikse skenkings aan 
Rock of Hope/Joy en betrokkenheid by Laerskool Uniefees met die voorsiening van: 

• broodjies  
• nie-bederfbare voedsel produkte en  
• ons vrolike geel mussie-projek.   

 

U sal sien dat daar voortaan Sondae 3 (drie) kratte in die voorportaal sal wees: 
• Voedsel skenkings aan Laerskool Uniefees 
• Skenkings aan Rock of Hope/Joy en 
• Die breikrat - u kan u klaargebreide mussies daarin plaas en u is welkom om weer wol te 

neem om ons nader aan ons “mussie-teiken” te kry.   
 

Laerskool Uniefees sê dankie vir elke broodjie, smeer of nie bederfbare produk wat so 
gereeld ontvang word.  Die behoefte het soveel groter geword, ons help tans om aan 120 
kinders broodjies te gee.  In die verlede was die broodjies genoeg vir die week, tans is dit 
slegs genoeg vir een dag en die skool het reeds ander organisasies en individue gekontak om 
hul ook behulpsaam te wees. 
 
 

BROODJIE-PROJEK 
Aankope-lysie 

• Bruin Brood 
• Danksy al die skenkings is ons smere tans genoeg, ons sal in die toekoms weer ‘n 

aanduiding gee as die kaste leeg begin word. 
 

Laerskool Uniefees nie-bederfbare kosse  
Die ouers is tans behulpsaam om die maaltye voor te berei.  Die behoefte sluit enige nie 
bederfbare produkte in, bv: 

• Koekmeelblom, mieliemeel, rys of pasta 
• Blikkies kos 
• Soya maalvleis 

Enige item(s) is welkom om te help om die 120 mondjies kos te gee. 
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Teiken Reeds Ontvang Nog Benodig

 
ROCK OF HOPE EN ROCK OF JOY 
Rock of Hope/Joy se benodighede verander na gelang die seisoen en die kindertjies se 
behoeftes verander, daarom vra ons asb hulp met die volgende: 

• Weggooidoeke (grootte 1-5) 
• Novalac AR2 
• Winterkleertjies 
• Dischem koopbewys vir medikasie vir die winter 
• Maalvleis, viennas en visvingers 
• Avent bottels 
• Nie-bederfbare kinderprodukte 

 
 

MUSSIE-PROJEK VORDERING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ons teiken is 850,  

405 is reeds ontvang en 
ons sê dankie vir elkeen 

wat help om die 
uitstaande 445 te brei 

of te hekel.   



 EVANGELISERING: 
 

GROENTETUIN PROJEK : CYFERSKUIL - 24 APRIL 2021 
 

Ons vertrek DV gelaai met ywer en gereedskap en saad eersdaags na Cyferskuil.  Ons 
herhaal 'n paar uitstaande benodighede indien u kan : 
   

- ongeveer 10 stutpale van 2m lank; 
- 30 "droppers" (paaltjies tussenin) 
- Skadunet of iets soortgelyk en/of ogiesdraad 1.5 m wyd 

(die beplande tuin is ongeveer 10x13 meter - ten einde bokke en hoenders uit te hou!) 
 

Enige verdere kontantskenkings kan direk in die gemeente se bankrekening gemaak word 
met verwysing "Evangelisasie" asb.    
 

Groot dankie! 
 
MISSIE JAPAN 
Op 15 Maart het ons, ons laaste Japannese klas in die Gemeenskapsentrum in Sanda gehad.  
Gedurende ons laaste klas het ons 'n kort toespraak gedeel oor  '頑張たこと" wat vertaal 
kon word as "Ek het my beste gedoen".  Ons het ook 'n Japannese aanbiddingslied gesing.  
Na ons twee jaar saam met ons onderwysers, Otsuki san en Ohara san studeer het, het 'n 
nuwe seisoen in ons Japannese-studies nou aangebreek. 
 

Ons is egter nie klaar met die taalstudies nie, beide ek en Nadine sal voortgaan met ons 
Japannese-taalstudies deur selfstudie en twee keer 'n week se aanlynklasse. 
 

Ons studies saam met juffrou Kitagawa kom tot 'n einde. 
 

Dit is regtig met hartseer harte wat ons na twee jaar se taalstudies totsiens moet sê aan 
juffrou Kitagawa.  Volgende week op 28 
Maart is ons laaste klas.  Natuurlik sal 
ons kontak met haar behou.  Ons dink 
dikwels terug aan die eerste paar maande 
van taalstudies toe ons letterlik niks 
verstaan het wat sy passievol vir ons 
probeer verduidelik het nie.  Dit was 
voorwaar 'n wonderlike reis wat ons op 'n 
plek gebring het waar ons vandag haar 
verduideliking van grammatika en uitleg 
oor die korrekte skryf van kanji, beter 
kan verstaan.  Soms kan ons selfs met 
haar oor ingewikkelde kwessies soos 
politiek of wêreld kwessies gesels. 
 

Ons kan net dankie sê vir die Here wat ons in Sy soewereiniteit met 'n juffrou soos 
Kitagawa geseën het.  Ons bid opreg dat die Here haar sal bereik met die evangelie.  Ons sal 
aanhou vir haar bid.  Selfs as 'n ongelowige het sy bygedra tot ons bediening in Japan deur 
een van die sleutelpersone te wees wat ons gehelp het om Japannees te leer en wat ons 
goeie insig in die Japannese kultuur gegee het. 

 
 
  



 DIENSGROEP VIR KATKISASIE: 
 

 Gr. 0-7: 
Les 9 vir volgende week tuis te doen. 
 

 Gr. 8-10: 
Woensdae 18h00-19h00 in die katkisasielokaal langs die kerkkantoor.  Les 7 
 

 BELYDENISKLAS:  Woensdae 19h00-20h00 in die katkisasielokaal langs die kerkkantoor.  
Hoofstuk 4 van Die Gesonde Leer. 
 

 HULPKATEGEET:  Die diensgroep versoek enige belydende lidmaat 
wat vir Gr. 5 wil klasgee na die skole begin het, om asb. Met dr. 
Heystek (082 682 1142) te skakel. 

 
 
 
 

 DOPPERDUIMPIE OUERS: 
Dr. Pieter sê:  bring groot asseblief jou Duimpie  
(voorskool-Gr 7) Sondag erediens toe.  Jou duimpie  
sal dit nooit vergeet nie. 

 

 

 

 DOPPERDUIMPIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DOPPER-TJOPPERS: 
 

Mooi naweek julle! 
 

Sterkte met die hope toetse. 
Sterkte ook met elke besluit wat jy moet neem wat jou toekoms raak. 
 

Dankie dat jy lief is vir die Here. 
 

Dopper-Tjopper Diensgroep 
 
 
 
 

ONS ONDERLINGE MEELEWING: 
1 KORINTIËRS 12:14 EN 21 

 
 

KERKVERBAND: 
 

 KLASSIS TRANS MAGALIES: 
Vergader DV 12 April te GK Kameeldrift.  Montanapoort se verteenwoordigers is:  Dr. Pieter 
Heystek, oudle. Johan Pretorius en Willem Lubbe. 

 

 SUSTERSAAMTREKKE: 
Landswye saamtrekke van die susters word/is uitgestel tot DV Maart 2023. 

 
 
 

GEMEENTEVERBAND:  

 
 VERJAARSDAE:  (9-15 April)  Geluk!  Vreugdevolle jaar! 

April 
11 Hein du Preez (073 741 5004 - ma);  Anja Mulder (084 251 0026). 
13 Hanco Hertzog (083 324 6989 - ma);  Leon Mulder (084 588 0500). 
14  Hettie Briel (084 585 0766). 

 
 GELUK: 

 Sr. Hannie Erasmus (078 608 4391) met die geboorte van 'n agterkleinkind. 
 Sr. Ina Myburgh (082 573 9543) met die onlangse huweliksbevestiging van Charlene. 

 
 ATTESTATE: 

 Vertrek na die GK Derdepoort:  Douw Gert Brand en Olive Petronella van der Walt. 
 Vertrek na die GK Derdepoort:  Johannes S.F. en Catharina Elizabeth Wessels. 
 Vertrek na die GK Ladybrand:  Alice Lorraine Viviers. 

 
 LIDMATE/NAASBESTAANDES WAT ONGESTELD IS (WAARVAN ONS BEWUS IS): 

Louise Kruger (082 456 6495);  Apie Kruger (082 801 6361);  Anita Erasmus (082 374 
7704);  Hans Stronkhorst (082 064 2018);  Gerrie Kotze (082 828 4517);  Nelie du Plessis 
(083 407 8431);  Adri de Bruin (064 935 7022);  Marie Opperman;  Gerrie Venter (072 241 
0065);  Gerrie Kirsten (082 532 4218) se seun;  Hannelie Untiedt (082 399 573) se broer;  
Tinus J van Rensburg (083 779 0810) se ma;  Griet Pretorius (082 412 5767);  Adelle van 
Heerden (083 292 1690). 



VRIENDE 
Amper wintertyd-jagtyd 
Bespreek asb jou jagtye vroegtydig om 
teleurstelling te voorkom.  Help jou 
graag. 
Ian Hechter 
083 688 8751 / 0125671949 

 
 WORD RIDERS SE 2021 UITREIK:  (MPUMALANGA EN KZN) 

DV 9-15 Mei 2021. 
Bybels in die hande van gr. 7 leerders van hoofsaaklik agtergeblewe gemeenskappe te gaan 
uitdeel.  (Vir sommige kinders die eerste geskenk ooit in hulle lewe!) 
 Bid vir elke motorfietsryer se veiligheid. 
 Bid vir ontvanklike kinderharte om die waarheid van die Woord in te neem en uit te leef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO IETS VAN ALLES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allermooi naweek. 
 
 

Dr. Pieter Heystek   
(Ook 'n Montanapoorter)  

Baie ruim en netjiese woonstel te koop of te huur in Prestige 
Park Aftree-Oord vir inwoners 55 en ouer. Die woonstel het  
2 ruim slaapkamers en 2 badkamers, sit/eetkamer, 
kombuis en klein balkon. 
Die woonstel kyk Noord en het uitstekende termiese  
gedrag, maw heerlik koel in somer en warm in winter. 
Die oord beskik ook oor pragtige tuine en baie goeie  
sekuriteit. 
Kontak Flip by 082 447 3282 of Paul by 082 895 0018 
vir verdere inligting. 
 


