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STERKTE VIR DIE WEEK. 
DINK DAARAAN - DIE HERE 
SLUIMER OF SLAAP NOOIT NIE. 

 
                           
             
 

       

 
 
        2019-05-26 

 

        (EEN PER GESIN ASSEBLIEF) 
 

 JAARGANG  19  NOMMER  37 
     

EREDIENSTYE 2019: 
 Gedurende elke skoolkwartaal: 

 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 17H30 

 Langnaweke en Skoolvakansies: 
 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 19H00 

 
 

  

HARTLIK WELKOM 
 FEES EN FEESVREUGDE! 
 LIED EN LOF! 
 WOORD EN WAARHEID! 
 NAGMAAL . . .  TEKEN EN SEËL! 

 
  

NAGMAALVIERING: 
Lidmate (belydend) van ander gemeentes wat by die Kerkraad 
aansoek gedoen het om aan die tafel van die Here aan te sit, 
is hartlik welkom. 

 
DANKIE DAT JY ‘N MONTANAPOORTER WIL WEES. 

 

MONTANAPOORT:  
 As huisgesin van God is ons bly oor Hom. 
 Volg ons Hom. 
 Gee ons vir mekaar om. 
 Bring ons hulp en hoop vir ons wêreld. 

 
"DIE SEUN HET NIE KOM OORDEEL - 
   HY KOM OM VRY TE SPREEK. 
   SY KOMS HET OOR DIE WÊRELD 
   'N NUWE DAG LAAT BREEK . . ."  (SB 1-3:2) 

GEDAGTE VIR MEI 2019: 
 “Moenie iets as pynlik beskou as 
   dit vir jou eie beswil is nie . . . .” 

Gereformeerde Gemeente Pta-Montanapoort 
“Dinamies kerk in die wêreld” 

“Wie sou die Heer nie prys nie, 

  as weer met nuwe gloed 

  ‘n rusdag ons begroet? . .”  (Ps. 92-1:1) 

NUWE LIDMATE:   
Baie welkom.  Skakel gerus met 
dr Pieter Heystek (082 682 1142). 
 

    
  GEEN TEE/KOFFIE VANOGGEND.   
ONS VIER NAGMAAL EN DIE  
DIAKENS GEBRUIK DIE KOMBUIS. 
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DIE EREDIENS AS GODSONTMOETING 
 
 

OGGENDEREDIENS –  08H00     AANDEREDIENS –  17H30 
 

Liturg:  Dr. Pieter Heystek Liturg: Dr. Pieter Heystek 
 

Lees: Matteus 21:1-11 Lees: Lukas 23:13-43 
Teks: Matteus 21:10 Teks: Lukas 23:23 en 24 
Tema: Wie is Hy, vra hulle . . . . .  Kategismus:  Sondag 15 vr en antw 38,39 
Gemeentesang:         (in samehang met vr en antw 37) 
Lied 241:1,2 Tema: Wêreldregter en vervloekte kruis 
Lied 190:1 (Direk na die preek)  en Jesus . . . . . 
Lied 184:1-4 (Tafel gereed) Gemeentesang: 
SB 10-2 SB 1-2:1 
Lied 514:1       SB 1-2:2,3 
SB 13-2       Ps 18-1:1    (Direk na preek) 
        SB 5-3:2  en  SB 1-3:1 
        SB 13-2 

 
KERKRAAD VRA JOU VRIENDELIKE AANDAG VIR DIE VOLGENDE 

 
 
OFFERGAWES:  (HANDELINGE 2:44,45) 
 

TYDENS DIE EREDIENSTE:    
Diens van barmhartigheid   
 

BY DIE KERKDEURE: 
26 MEI : Oggend : Instandhouding vd Erediens  Aand : Addisionele Hulp (gemeenteverband) 
2 JUNIE : Oggend : Geref Kerk Rooiwal  Aand : Studentekas 
9 JUNIE : Oggend : Studentekas  Aand : Klassis Hulpfonds 
 
 
 
 
 
 
 
DIENSBEURTE IN DIE KONSISTORIE: 
26 MEI : Oggend : S2 - Oudl. Louis Swiegers en Diak. Andre Jordaan 
 : Aand : S4 - Oudl. Thys de Beer en Diak. Bertus Joubert 
2 JUNIE : Oggend : S5 - Oudl. Brand van der Walt en Diak. Adri Wyma 
 : Aand : S6 - Oudl. Jannis le Grand en Diak. Kobus Labuschagne 
9 JUNIE : Oggend : S7 - Oudl. Johan Pretorius en Diak. Brian Cheyne 
 : Aand : DW1 - Oudl. (Vakant)en Diak. (Vakant) 
 

KATKISASIE:     
 Voorskool – Gr. 7: Geen les vandag nie.   

 Gr. 8 – 11: Eers weer volgende kwartaal les. 

(T.W.V. DIE EER VAN GOD EN ORDELIKE GEMEENTE-FUNKSIONERING) 

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

Soos dit ons gebruik is word daar met Nagmaal twee offergawes onder die erediens opgeneem: 
 Dankoffer:  Vir die instandhouding van die erediens en die aanvul van fondse vir  

diens in die Koninkryk.  (Direk na die preek) 
 Offergawe vir diens van barmhartigheid:  Vir mense in nood (Soos gewoonlik) 

ONS WEBWERF:  (WWW.MONTANAPOORT.CO.ZA)  
Alle vorige Poortposse is beskikbaar onder 
Woordbediening:  Links (Datum Poortpos) 
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BELYDENISKLAS 2018:  
Dr. Heystek ontmoet graag almal wat verlede jaar belydenis gedoen het. 
DV 26 Mei 2019 na die oggenderediens in die klas langs die kerkkantoor. 
 

KLEINGELD WORD GROOTGELD . . . . 
Onthou van ons spaarblikkies.  Gaan haal vir jou een op die 
tafel voor die kerkkantoor en help om die sente te laat inrol. 
 

TER APPROBASIE AS OUDERLING:  
Br. Gerhard Boshoff 
 

HEMELVAARTDIENS: 
Dit is Donderdag 30 Mei 2019 die herdenking van Hemelvaart as ‘n Christelike Feesdag.  Die Hemel-
vaartsdiens is om 19h00.  Daar sal samesang wees vanaf 18h50.  Die susters berei vir ons na die diens tee, 
koffie en verversings voor.   
Almal is baie welkom! 
 

DANKOFFERS: 
 Dankie vir jou "gee" vir die saak van die Koningkryk. 
 Indien jy per Debiet Order offer:  Maak seker dat jou bydrae teen die 5de van elke maand van jou 

rekening afgetrek is.  Indien nie, skakel dan die Kassier, Jan Bedford (082 638 1265). 
 Offers per koevert:  Maak seker jy gebruik die gemeente se koevert hiervoor.  Neem vir jou 'n paar op 

die tafel voor die deur na die Kerkkantoor. 
 Moenie huiwer om met die Kassier te skakel indien iets nie 100% is ten aansien van jou dankoffer nie. 

 
DIAKONIE 

 

 Die volgende rekeningnommers vir lidmate wat moontlik 'n bydrae sou wou maak: 
 President Kruger Kinderhuis Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys 
 ABSA (632 005) ABSA (632 005) 
 Ben Swart Straat Rek. nr. 020 840 145 
 Rek. nr. 090 340 808 Verwysing:  Naam en  selnommer 
 Verwysing:  Naam en selnommer 
 

 
DIENSGROEPNUUS 

Dankie aan elke diensgroep vir al julle  
dienswerk gedurende dié kwartaal! 

 

BYBELSTUDIE: 
29 Mei om 09h00 in die kerksaal.  Studiestuk 6.  Almal is hartlik uitgenooi. 
 
VRIENDEKRING:    
2019 MIDWEEK-WEGBREEK: 
MAAK GOU DIE TYD LOOP UIT 
ATKV Buffelspoort  -  DV 16-20 September 2019 
Koste:  R3 475 per persoon wat deel 
Deposito:  R500 (met bespreking) 
Res van die betaling:  April  R600;   Mei  R600;   Junie  R600;   Julie  R600;   Augustus  R575 
Ons het nog plek vir 2 gaste.  Skakel Mariki so gou as moontlik by 012 - 548 9082. 

VISITASIE:  
Die gemeente ontvang DV 29 Augustus  
visitasie (Art 44 Kerkorde). 
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VROUE VIR CHRISTUS:       
Liewe Montanapoorter 
Verrassend wonderlik is dit om telkens met die VvC-susters te mag kommunikeer en te mag sien 
wat daaruit gebore word:  DANKIE vir ELKE suster (en broeder) wat gereageer het op die versoek 
vir toiletware vir die Kruger Kinderhuis – ons was inderdaad oorweldig deur julle goedheid en 
omgee!  Kyk gerus Sondag na die foto's op die flitsbord om te sien watter groot getalle seep, 
sjampoe, lyfroom, deodorant en ander artikels ons daar kon gaan aflaai.   
Die Kinderhuis-bestuur sê aangedaan DANKIE!  
Maar daar stop dit nie . . . . ons kan nie voorbly met pakkies opmaak vir ons siek pasiënte in Steve 
Biko nie;  die mussies en slaapsokkies, die sagte kombersies, houtkarretjies, lieflike dreineringsakke 
en allerfraaiste beertjies stroom onophoudelik in – dankie vir elke suster wat van harte meedoen, 
ons is so bevoorreg!  Ons kon vir 22 kindertjies reeds op 28 April persoonlik 'n pakkie in die hande 
gee en elke siek lyfie was skaam-dankbaar vir 'n eie karretjie, 'n sagte teddie-maatjie, 'n warm 
mussie en pantoffeltjies . . . .  Ons beplan om DV Sondag 2 Junie direk na die oggenddiens weer 
daarheen te gaan.   Indien enigiemand wil saamgaan, gee asseblief jul name en nommers op by 
enige VvC-bestuurslid . . .  en ons behoort weer rondom 12:00 tuis te wees.   
Ons brode-projek hardloop danksy elke brood en margarien-bydrae voluit vorentoe.  Ook hier is die 
dankbaarheid groots vanaf die skool se kant, veral met die winter wat op hande is . . . .  

DANKIE! DANKIE! DANKIE! DANKIE! DANKIE! DANKIE! 
Program vorentoe: 
Saterdag 24 Augustus 2019 om 08:30 vir 09:00 is dit weer tyd vir die jaarlikse PKK-oggend by 
st Mary`s Hoërskool in Brooklyn.  Die tema: "'n tikkie styl" met gaskunstenaars Touch of Class en 
gasspreker Elsabe Aldrich.  Altyd `n onvergeetlike ervaring – veral as mens saam met 
Montanapoort gemeente BO IN ONS EIE LOSIE mag kuier . . . .  vanwaar ons almal se tafels 
bewonder en saam geniet van al die liplekker happies.  Asb, as julle hierdie jaar weer wil saamgaan, 
skryf so gou moontlik jul name en nommers op die lyste in die voorportaal, sitplekke is beperk en 
gewild!   
Koste R180 (rekeningbesonderhede hiervoor sal persoonlik per sms/whatsapp deurgegee word)  
En net die week daarna, DV op Saterdag 31 Augustus 2019 beplan ons 'n eie feestelike 
“GAWES”-oggend met saamkuier, saam-deel en geniet van alles wat aangebied sal word in 'n 
gemoedelike atmosfeer.  Hou die Junie-uitgawe dop vir al die detail hierrondom, kry solank die 
energie gereed daarvoor!  
En vir iemand wat nie weet waarvoor die kreunende tafels in die voorportaal is nie, die volgende:  
Ons brei of hekel mussies en kombersblokke en teddiebeertjies vir baba's en kleuters, sowel as 
volwassenes in kankersale by verskillende hospitale.  Hierdie projek loop dwarsdeur die jaar.   
Die sakkies met wol is in 'n krat onder die tafel in die voorportaal.  Neem asseblief net EEN sakkie 
op 'n slag, sodat almal enetjie kan kry . . . .  en ons patrone-boekie. 
Daar is egter heelwat susters wat eerder naaldwerk doen as om te brei/hekel.  Vir julle het ons 'n 
patroon gereed om te help materiaal-sakkies maak, waarin veral dames met borskanker hul 
een/twee dreineringsakkies kan bêre en ronddra.  Dit lyk vrolik en laat die hande vry om iets anders 
te kan doen.  Enige materiaal en afvalstukkies kan hiervoor gebruik word.  Patrone ook op die tafel 
beskikbaar. 

Intussen is ons dringend op soek na `n gewillige BROEDER wat bereid sal wees om die 
karretjie-projek in die gemeente te bestuur.  Indien enigiemand graag wil betrokke raak, 
kontak asb vir Willemien Schoombee 0825974155.  By voorbaat dankie broeders! 
En as julle liewer 'n geldjie wil gee, waarmee ons kleurpotlode en inkleurboekies vir die siek 
kinders kan aankoop, of 'n eetdingetjie vir die geduldige pappa's en mamma's langs die bedjies, is 
ons ewe dankbaar – gemerkte koeverte ook op tafel. 
ASB:  enige "ou" wolle of materiaal is so welkom! Bring gerus saam! 
DANKIE liewe gemeente, mag die Here elke hart bly seën met sy oneindige liefde! 
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EVANGELISERING:    
My paasfees in New Zealand 
 

Paasvrydag is 'n koel bewolkte oggend.  'n Vriendin neem my en my sus na die Wellesley Kollege waar vier 
kerke 'n gesamentlike paasdiens hou.  Die vier kerke is Methodist, Presbeterian Catholic en Anglican.  Ek is 
aangenaam verras met die opkoms:  net soveel mans as vroue, gesinne met kinders.  Gesellige 
begroetings, veral diegene van dieselfde denominasie.  In sy verwelkoming melt die pastor dat hy so bly is 
om van al die denominasies te sien. 
 

Die diens begin met samesang en Skriflesing uit Heb 10.  Die Metodiste ds begin sy deel van die diens.  Op 
die tafeltjie voor in die saal is 'n uitstalling van 'n beker, glasbak, houtkruisie en wit kassie.  Hy begin deur 
te sê dat hy nou onbeskaamd met die kinders gaan praat.  Hy begin by Genesis 1, die Skepping, en blaas 
uit die wit kissie op die tafel seepbelle wat die kinders na hulle asem laat snak.  Hy vertel van die baie 
waters en die droeë land.  Hy gooi in die glasbak uit 'n glasbeker water.  Om die uitwerking van die 
sondeval te illusteer spoel hy 'n vuil wit lap in die water uit.  Die water kry 'n bruin kleur.  Hy sit die 
houtkruisie in die bak.  Om Christus se versoeningswerk te verduidelik gooi hy (vermoedelik Jik) in die 
water "and lo and behold" die water word helder!  Hy lê baie klem op die verhouding tussen ouers en 
kinders en maats onderling.  Die kinders wat voor die tafel voor hom gesit het, dra die groot kruis wat 
agter die "preekstoel" gestaan het uit na 'n klaskamer waar hulle die kruis gaan "versier" met blomme vir 
opstandingsdag Sondag. 
 

Na samesang en Skriflesing uit Luk 23:26-33 is dit die Presbiteriaan Pastor John wat voorgaan.  Sy teksvers 
is "Vader vergeef hulle".  Die Christchurch Shootings van 'n paar weke tevore spook nou nog by die Kiwi's.  
Samevattend het hy gesê dat die geweld, opstand, haat en al die negatiewe dinge in die wêreld net 
oorspoel kan word deur te vergewe. Sy pragtige diep helder stem, die stil oortuiging en outoriteit waarmee 
hy praat, het 'n atmosfeer van aanbidding geskep.  'n Amper heilige stilte het in die saal geheers. 
 

Dit was salwing vir my gemoed in 'n sekulêre land waar die Bybelverhaal (OT) as fairytales in die koerant 
afgemaak word.  Ek dink Elia moes so gevoel het toe hy gedink het daar is geen vrome meer in Israel nie.  
'n Handjievol het gekom om die Woord te hoor? 
 

Die duisternis kan nie die lig oorweldig nie.  Die flouste flikkering kan in die donker gesien word.  Dit is my 
troos. 
 

Marie Venter  

 

 
UITREIKE 

 

MISSIE JAPAN:  
Die gemeente skenk maandeliks 'n bydrae van R250 vanuit Evangelisasie begroting aan hierdie missie 
maar ons nooi lidmate wat vrywillige bydraes - hetsy eenmalig of maandeliks - wil maak, uit om direkte 
betalings te maak in Elmar en Nadine du Rand se bankrekening as volg: 
Rekeningnaam:  Missie Japan;  Bank:  ABSA; Takkode: 632005; Rekeningnr. 4049690248. 
Hul nuusbrief eposadres is:  missie@ngkvs.co.za 
 

CYFERSKUIL EN RAMOTSE UITREIKE: 
Raymond het onlangs klere by albei gemeentes afgelewer wat met groot dankbaarheid ontvang is.  
Kombersskenkings sal ook baie welkom wees met die oog op die komende winter.   Baie dankie!!  
 

MOZAMBIEK UITREIK: 
Ons is dankbaar om te berig dat ds Giepie van der Merwe en br Danie Pelser van Annlin veilig tuis is na hul 
besoek aan Mosambiek en wel spesifiek na Nampula, Ribaue en ander gemeentes waar hulle hartlik 
ontvang is.   Ons glo dat hul besoek weer die leraars versterk het - armoede en swaarkry is 'n groot faktor 
en u gebede vir hierdie broers-en-susters in Christus word gevra. 
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KOINONIA 
“As een lid ly, ly al die lede saam;  en as een  

  lid geëer word, is al die lede saam bly. . . . . .”   (1 Kor. 12:26) 
 

LANDSVERBAND:  
 Bid vir die nuwe RSA president en sy ministers. 
 Bid vir vrede tussen al die RSA mense.  Mag die strydbyle begrawe word. 
 
KERKVERBAND:  
 Bid vir proponente wat nog nie beroepe ontvang het nie. 
 Loof die Here vir die 150e bestaansjaar van die Teologiese Skool te Potchefstroom. 
 

 Beroepe: 
Ontvang  
 Dr C Botha (Chris) van GK Nylstroom na GK Die Kandelaar. 

 
GEMEENTEVERBAND:  
 KOM ONS BID VIR SIEKES TUIS OF IN HOSPITALE. 
 BY VOORBAAT VERSKONING INDIEN IEMAND SE NAAM NIE VERMELD WORD NIE.  WEES VERSEKER DAT DIT 

NIE DOELBEWUS IS NIE. 
 LAAT WEET GERUS VIR DR. PIETER VAN ENIGE VOORSPOED OF EINADINGE. 
 
VERJAARSDAE: 
MEI 
26 Wim Kurpershoek (082 929 0230);  Burger Marais (082 375 1826);  Femke Pelser (079 138 3082). 
27 Susara Grobbelaar (547 2465);  Adri Scheepers (079 500 6116). 
28 Phillip Eloff (082 528 5157);  Leonie Klomp (079 922 8102);  Jeanette Lourens (082 265 2367). 
29 Tessa Coetsee (523 1812). 
 
ATTETATE:      
Hartlik welkom in die Here. 
 Met attes vanaf die Geref Kerk Ventersburg/Hennenman: 

 Fransiska J.A.M. van der Walt. 

 Opgeneem in die gemeenskap van die Geref. gemeente Pta-Montanapoort: 
 Hendrik Daniël Lategan en Corine Lategan en drie dooplidmate. 

 Terug in die gemeente na 'n tyd van afwesigheid: 
 Jandré en Nadia Joubert en dooplidmaat Gideon. 

 

Gegroet in die Here se naam. 
 Vertrek met attes na die Geref Kerk Kameeldrift: 

 Frans en Ina Willemse. 

 Gemeenskap met die Geref gemeente Pta-Montanapoort opgesê: 
 Alberto Nothnagel. 

 

ONS DINK AAN:      
 Kinders en studente wat eksamen skryf. 

 

LIDMATE WAT SIEK IS:      
Eben le Roux (084 206 6993);  Laetitia van Vreden (082 951 8433);  Dr. Bets Schutte (083 452 5955);  
Drienie van Wyngaardt (083 300 3051);  Francis van Zyl (083 653 9070);  Annelien Pretorius (072 563 
5195);  Bets Mulder (065 939 3854);  Rita Broekman (082 649 4399);  Marie Opperman (083 356 3491);  
Elmarie Coetsee (065 276 6807) se pa;  Nicoleen du Plessis (078 543 1421) se pa. 

HARTLIK GELUK EN VREUGDE TOEGEWENS: 
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AFRIKAANS:  HULPVERLENING AAN LEERDERS 
Individuele hulpverlening met taal, spelling en 
leesbegrip. Kontak Lida  084 092 4562 vir 
meer inligting. 

 

 SO IETS VAN ALLES 
 

“Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar . . . . . .”      (Rom. 12:10) 
Die adverteerder aanvaar verantwoordelikheid vir die advertensie 

en nie die Kerkraad van die Geref. gemeente Pta-Montanapoort nie. 
 

Neem asseblief kennis dat advertensies van lidmate voortaan slegs 2x agtereenvolgens sal verskyn.  
Daarna word dit verwyder en moet lidmate eers weer versoek dat ‘n advertensie geplaas word.  Indien 
jy wil adverteer stuur ‘n epos na die kerkantoor en gee jou advertensie deur 
(kerkkantoor@montranapoort.co.za) 

 
 
 

 
 
 
 
 

VAKANSIEHUIS TE KRANSPOORT:   
Geleë 5km vanaf Loskopdam binne 
natuurreservaat.  Selfsorghuis volledig 
toegerus.  4 slaapkamers vir 8 persone.  
Gholfbaan en 4 x 4 roetes.  Spesiaal R500 
per nag vir midweek.  Vir navrae skakel 
Tjaart by 083  376 1676 of 012 567 2720 
 

HOUTMAN:       
Kombuiskaste, bedkassies, sy-tafeltjies ens.  
Asook algemene houtwerk.   
Skakel Alexz Haages by 082 333 8751 
 

GOOD ENUF 2 EAT: 
Spyseniering: Klein of groot geleenthede, 
Verjaarsdae, Baba Tee’s, Kantoor funksies, ens.   
Kontak: Joey Botha 082 847 1479 
 

HEERLIKE TUISGEBAKTE KOEKIES EN 

BESKUIT: 
Soetkoekies, gemmerkoekies, vlakoekies en 
heerlike tuisgebakte gesondheids-beskuit. 
Beskuit: R80/kg      Koekies: R80/kg; 
R40/500g 
Vir meer inligting kontak Elsie Bakker by 
073 991 0785 
 

PAFURI-STOFFERING:  
Vir die oortrek van meubelkussings asook woon-wakussing 
en stoffering, kontak Elna Pretorius by 072 132 3611. 
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DIE WEEK SE DOEN EN LATE: 
 

AFSPRAAK MET DR. PIETER 
 Die Predikant gaan weekliks voort met roetine huisbesoek en Diensgroep vergaderings. 
 In geval van watter situasie ookal wat die ouderling of diaken nie kan help nie, OM DR. PIETER 

TE ENIGE TYD TE SKAKEL (082 682 1142). 
 Ons bedien u graag. 
 Let daarop dat dr. Pieter by die kerkgebou ‘n kantoor het indien dit vir iemand meer gerieflik is 

om hom daar (wanneer nodig is) te spreek. 
 

 

27 Mei : SBL Sonitus dr. Pieter 
 : Diakonie Dagbestuur om 19h00 
 
28 Mei : Huisbesoek dr. Pieter 
 
29  Mei : Huisbesoek dr. Pieter 
 
30 Mei : Montanapoort 20 Jaar oud 
 : Hemelvaart Erediens Magalieskruin om 19h00 

 
 
 
HOE "WERK"   DIT: 
Wat is "Visitasie"? 
Om mooi te verstaan wat "visitasie" is moet jy onthou dat ons as gemeente in "kerkverband" bestaan.  Ons 
het bure, ons het kerklike familie.  (Vergelyk die uiteensetting in een van die vorige Poortposse oor "Wat is 
'n Klassis?"  Montanapoort bestaan nie op haar eie, totaal onafhanklik asof op 'n eiland stoksiel alleen nie.  
 

Broers en susters in die Here (van verskillende gemeentes in die Klassis) word deur die liefde van die Here 
geïnspireer om vir mekaar lief te wees én navraag te doen hoe dit met hulle gaan. 
 

Lees nou gerus, in die lig van bogenoemde Art 44 van die Kerkorde. 
 

"Visitasie" kom van die Latynse woord "visito" wat beteken:  "dikwels sien" of  "besoek".  Visitasie is m.a.w. 
huisbesoek en nie inspeksie wat deur die Klassis uitgevoer word nie. 
 

KERKKANTOOR  EN  BANKBESONDERHEDE: 
By die kerksaal se buitedeur in.   Regs van jou is trappe met ‘n staalhek.   Op met die trappe is die kerkkantoor. 
Maandae – Vrydae:  08h00-14h00;    Tel:  012 548 9082;    Faks:  086 565 8932;    Admin Beampte:  072 980 9287 
Epos:  kerkkantoor@montanapoort.co.za  Cc dr. Pieter in al jou eposse. 
Indien jy ‘n epos gestuur het, bevestig dit dan groot asseblief telefonies of per whatsapp.  Indien binne 24 uur nie 
trugvoer ontvang het nie, stuur asseblie dan net weer 'n whatsapp.  So verseker ons dat die kommunikasie vlot verloop. 
 

Gemeente se bankbesonderhede:  ABSA;  Rekening naam:  Geref. Kerk Pta-Montanapoort;   
Rekening nommer:  4049603702;  Takkode:  632005;  Verwysing:  Lidmaat se voorletters en van. 
 

Diakonie se bankbesonderhede:  ABSA;  Rekening naam:  Geref. Diakonie Pta-Montanapoort;   
Rekening nommer:  4056093922;  Takkode:  632005. 
 

Geref Vriendekring se bankbesonderhede:  ABSA;  Rekening naam:  Geref. Kerk Pta-Montanapoort;   
Rekening nommer:  4049603702;  Takkode:  632005;  Verwysing:  Lidmaat se voorletters en van en 
doel van geld. 
 


