
 
 GEREFORMEERDE GEMEENTE 

PTA-MONTANAPOORT 
                   (Geselsnota vir die week) 

 
“Mag die Here van vrede self, te alle tye  
  en op elke manier, vir julle (joú) vrede  
  gee.  Die Here bly met julle (joú) . . .” 
                   (2 Thessalonisense 3:16 DV) 

 
 
 
 
Die amper eindetyd van 2017 n.C.  Dae en dinge wat in snellegang verledetyd is. 
 
Woensdae een na die ander wat ons kon gesels! 
 

TYD EN TYE 
HEDE EN VERLEDE 

 
 
En die Predikerman sê inderdaad:  

“Elke ding het sy vaste tyd, 
  elke ding in hierdie wêreld 
  het sy tyd . . . .”                   (Pred. 3:1) 

 
 
Ek hoop die 2017 jaar het aan jou verwagtinge voldoen en dat jy met genoegdoening aan 
die grootheid en nabyheid van die Here sal getuig.  DV 2018 in te wat met verwagting! 
 

My sêding vir jou by monde van Johan Pienaar: 
 

 “Droom oor môre, 
   beplan vir môre, 
   spaar vir môre, 
   vrees môre . . . .  hoe ook al, 
   maar leef vandag . . . . .”   

 

Vreugdevolle 2017 feestyd! 
Ons kuier weer DV in 2018 

   
 

Ef. 5:16 



VIR DIE MONTANAPOORTERS SE AANDAG  

          (SO VLAK VOOR DIE EINDE VAN DIE JAAR): 
 

Liewe Gemeente 
 
Julle laat ons harte borrel en oorloop van dankies!  
 
Ons projekte by Laerskool Uniefees stap flink einde se kant toe en ons voorrade groei – danksy julle bydraes – 
weekliks! 
 
Die inkopie-sakkies vol kruideniersware kan nog vir die volgende twee Sondae saamgebring word kerk toe 
(26 November en 3 Desember).  Ons het reeds genoeg om vir die helfte van die behoeftige kinders ‘n volledige 
pak te kan saamstel.  Help ons asseblief om al hierdie kinders huis toe te stuur met ‘n redelike mate van 
voorsiening vir die lang vakansie.  
 
Ook by die skryfbehoeftes het ons reeds genoeg ontvang om die helfte van die tassies vol te maak.  Julle kan 
steeds aankope volgens ons behoefte-lysie saambring kerk toe dwarsdeur die vakansie, tot die 7e Januarie 2018, 
aangesien ons die tassies hierna finaal sal pak en DV aflewer op 16 Januarie.  Ons sien reeds die opgewonde 
gesiggies voor ons – dankie byvoorbaat daarvoor! 
 
Ons dank die Here vir ongelooflike oop harte en hande in ons Gemeente! 
 
Vroue vir Christus – Diensgroep 
 
Aankope-lysie 
Vakansiekos                                                   
Blikkies groente/vleis/vis 
Mieliemeel of hawermout 
Pasta en pakkies sop 
Tee of koffie 
Sout of ander geurmiddels 
Enige toiletware / skoonmaakmiddels 
ASB GEEN SUIKER of enige SOETGOED nie! 
 
Aankope-lysie SKRYFBEHOEFTES 2018 
30 cm liniaal 
Skerpmaker met bakkie 
Uitveër 
Pilot witbordpen(ne) 

 
Bybelteks as lewensteks: 

“Die genade van die Here Jesus  
  Christus sal by julle wees . . . .”    (Filippense 4:23) 
 

Voor ek groet: 
 Wees goed vir jouself. 
 Dien die Here. 
 Lewe asof vandag jou laaste dag op aarde is. 
 Vervul jou roeping en maak n reuse verskil. 
 Lag vir jouself, maar wees jouself. 

 
Groete in Jesus Christus. 
 
Dr. Pieter Heystek (ook ‘n Montanapoorter) 


