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STERKTE IN DIE HERE.  
GESEËNDE WEEK. 

   
                           
             
 

       

 
 
        2019-06-09 

 

        (EEN PER GESIN ASSEBLIEF) 
 

 JAARGANG  19  NOMMER  39 
     

EREDIENSTYE 2019: 
 Gedurende elke skoolkwartaal: 

 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 17H30 

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

 
 

  

WELKOM! 
 FEESDAG 
 VREUGDEDAG 
 EERSTE WEEKSDAG 
 RUSDAG 
 TEKENDAG VAN DIE GORIEDAG  

 VAN GOD WAT KOM. 
 PINKSTERDAG! 

 
 
  
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. 

 
"NUWE HARTE GEE'K AAN JULLE, 
  EN EK GEE 'N NUWE GEES; 
  'K SAL DIE HART VAN KLIP VRWYDER, 
  AAN JUL GEE EK 'N HART VAN VLEES . . ."  (SB 8-1:1) 

GEDAGTE VIR JUNIE 2019: 
  “WEES 'N HEMELSE AMBASSADEUR 
  OP AARDE!” 

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). 
 

    
     TEE/KOFFIE VANOGGEND NA DIE 
EREDIENS.  BAIE DANKIE AAN HESTER 
SMIT EN DIE SUSTERS VAN  
WYK S1. 
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DIE EREDIENS AS GODSONTMOETING 
 
 

OGGENDEREDIENS –  08H00     AANDEREDIENS –  17H30 
 

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

Lofprysing:  Lied 190:1,3 Lees: Lukas 23:44-56 
Lees: Lukas 1:1-17 en Lukas 1:39-45 Teks: Lukas 23:46 
Teks: Lukas 1:43 Kategismus:  Sondag 16 
Tema: Pinkstergenade en ek as kind van God.  Tema: Die nimmer eindigende lyding en 
Gemeentesang:   vernedering van Jesus op aarde. 
Psalm 150-2:1,2  Gemeentesang: 
Psalm 9-1:1,7 en Psalm 9-2:6 SB 1-2:1,2,3 
SB 8-1:1,2 (na wet) Psalm 33-1:1 (voor Skriflesing) 
SB 12-2:4(direk na Skriflesing) Psalm 33-1:2 (na Skriflesing) 
Lied 155:1 en SB 8-3      SB 1-3:1 
SB 13-2       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: 
9 JUNIE : Oggend : Studentekas  Aand : Klassis Hulpfonds 
16 JUNIE : Oggend : Geref Kerk Rooiwal 
23 JUNIE : Oggend : Emeritaatsfonds 
 

DIENSBEURTE IN DIE KONSISTORIE: 
9 JUNIE : Oggend : S7 - Oudl. Johan Pretorius en Diak. Brian Cheyne 
 : Aand : DW1 - Oudl. Gerhard Boshoff en Diak. (Vakant) 
16 JUNIE : Oggend : DW2 - Oudl. Riaan vd Merwe en Diak. D'Vida vd Merwe 
23 JUNIE : Oggend : DW3 - Oudl. Karel Lessing en Diak. Jaco Swanepoel 
 

KATKISASIE:     
 Voorskool – Gr. 7: Les vanoggend direk na die erediens.   

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

MOENIE VERGEET NIE!! 
DV Sondagaand 16, 23 en 30 Junie sowel as 7 Julie 2019 het Montanapoort nie 'n "eie" aanderediens nie.  
Ons is die gaste van Pta-Magalieskruin en die erediens begin 19h00  
Gedurende die vakansietyd sal daar slegs 'n verkorte weergawe van die Poortpos verskyn. 
 

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. 

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

ONS WEBWERF:  (WWW.MONTANAPOORT.CO.ZA)  
Alle vorige Poortposse is beskikbaar onder 
Woordbediening:  Links (Datum Poortpos) 

VISITASIE:  
Die gemeente ontvang DV 29 Augustus  
visitasie (Art 44 Kerkorde). 
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DANKOFFERS: 
 Dankie vir jou "gee" vir die saak van die Koninkryk. 
 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. 
 

MOSTERDSAADJIEPREEK: 
Die Matteus 13:31 en 32 preke.  Luister dit weer (op webwerf).  Kom haal vir jou 'n mosterdsaadjie by Dirk 
en Joan Coetzee. Hulle wag vir jou by die ingangsportaal van die kerkgebou. 
DIE WOORD VAN GOD . . . .  PERFEK VAN TOEPASSING IN 2019! 

 
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: 
12 Junie 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. 
 
VROUE VIR CHRISTUS:       
 

Vandag - Wyk:  S1 
Wyksuster: Hester Smit 082 579 6112 
Mieta Coetzee, Natasha van Zyl, Wilma Smit, Anelle Smit, Annetjie Henrico,  
Marianne Henrico, Rita Pieters. 
 
 
Liewe Gemeente 
DANKIE vir elkeen wat saam was Steve Biko hospitaal toe - 'n verrykende ervaring, soveel 
dankbare harte, soveel seer en siek en tog soveel positiewe uitkyk en hoop!  Gesprek en gebed vloei 
ineen, lag en huil amper dieselfde, en ons almal word "een" in ons afhanklike menswees . . . . . 

 

 

gee     wys 
 doen 

 uitreik 
vra             help  werk 
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DANKIE vir elke bolletjie wol wat geskenk word, vir elke sakkie blokkies wat 'n lieflike kombersie 
word; vir beertjie-families wat aanhou uitbrei, vir houtkarretjies wat baie vreugde verskaf, vir 
sokkies en mussies en sakkies en “chemo caps” wat net bly inkom . . . . . 

 'n tipiese kinderpakkie bestaan uit 'n teddiebeer, 'n paar sokkies en 'n mussie.  Elke ouer kry 
'n vrugtesap en 'n pakkie ontbytbeskuitjies, wat amper onmiddellik deur die kindertjies 
verorber word  en as daar genoeg is, vir elkeen 'n kombersie of 'n serp . . . . . 

NB:  bedsokkies is amper op, mag ons vra dat julle asb daaraan sal meewerk, van baba-grootte 
tot volwassenes, asb!  Ons het nog heelwat teddiebere en BAIE mussies, maar die sokkies is min! 

 'n tipiese pakkie vir die ouer pasiënte bestaan uit 'n paar bedsokkies, 'n warm mus, 'n 
dreineringsak en soms 'n paar handskoene. 

Ons hoop om na die Julie-vakansie weer daar 'n draai te maak. 
DANKIE vir elke bruinbrood vir ons broodjie-projek by Laerskool Uniefees. Moet asb nie ophou 
om brood en margarien te bring nie, die daaglikse behoefte bly elke dag 'n winter-werklikheid! 
DANKIE vir maandelikse geldelike bydraes, DANKIE vir oop harte en hande, DANKIE vir 
donasies van hout en materiaal en wol en sakkies, DANKIE vir elke gebed en gawe . . . . . dit bly 
telkens te veel om op te noem – 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!  
Onthou asb dat ons steeds dringend op soek is 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! 
DANKIE liewe gemeente, mag die Here elke hart bly seën met sy oneindige liefde! 

 
EVANGELISERING:    
Kerk is ‘n gemeenskap van mense wat gesamentlik Jesus as Here bely en beleef.  Kerk is gelowiges wat 
saamkom om die Here te dien en te aanbid. 
 

Die term “opbou” is op die tafel wanneer kerk in die Nuwe Testament ter sprake is.  Kerk is die geestelike 
gimnasium waar gelowiges se geloofspiere opgebou word. Kerk is die simfoniesaal waar ons stemme 
geoefen word om God te loof.  Kerk is die hospitaal waar ons wonde verbind en medisyne uitgedeel 
word.  Kerk is die familie-byeenkoms waar die Here se mense feestelik saamkom en mekaar ondersteun en 
bemoedig. 
 

Buite die grense van die kerk, is dit dan indiwiduele gelowiges se roeping om God se koninkryk te laat kom. 
Opbou verander hier in uitbou.  Toegeruste gelowiges word elders die Here se sout en lig. 
 

“En dit is die gawes wat Hy gegee het:  apostels, profete, evangeliste en herders en leraars.  Sy doel 
daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus”   
Ef. 4:11-12 
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UITREIKE 
 
 

MISSIE JAPAN:  
Elmar en Nadine du Rand is tans al ongeveer twee maande in Japan en ywerig besig om die Japanese taal 
en kultuur aan te leer.   Na hul taalstudie hoop hulle om in Shikoku te gaan woon en werk.   Dink asb aan 
hierdie jong egpaar in u gebede.  Bydraes vir hierdie sendingaksie kan gemaak word in die volgende 
bankrekening:  Missie Japan;  ABSA Bank; Takkode:  632005; Rek Nr. 4049690248. 
 
 

CYFERSKUIL EN RAMOTSE UITREIKE: 
Cyferskuil is in die proses om ingeskakel te word as 'n wyk van Ramotse gemeente onder leiding van ds 
Oupa Nkoana.  Proponent David Makananisi sal diens doen as hul ouderling ten einde die kerklike 
bedrywighede ordelik te laat geskied. 
 

Die bouplanne vir die Cyferskuil Gemeenskapsentrum vorder tans goed en ons hoop om binnekort met 
bouwerk vir hierdie projek te begin, soos begroot.  Die gedagte is om hierdie gebou ook vir nie-kerklike 
bedrywighede te gebruik as 'n gemeenskapsentrum.   Enige hulp en bystand van kundiges in die gemeente 
sal baie waardeer word.    
 

Dit is wintertyd en komberse en warm klere word steeds benodig.   U skenkings word opreg waardeer. 
 
 

RAMOTSE JEUGBYEENKOMS EN UITREIK:  16 JUNIE 2019 
Die jeug van hierdie gemeente beplan 'n byeenkoms en 'n uitreik op 'n dag wat gewoonlik met opstand 
gepaard gaan - wat 'n voorbeeld!! 
 
 

GEVANGENISBEDIENING: 
Deelnemende lidmate help Bybel vraestelle merk wat deur gevangenisstudente voltooi word met 'n 
aanmoedigingsbriefie daarby.   Belangstellendes kan met Hermie Venter (0833080688) kontak. 

 
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) 
 

LANDSAKE:  
 Bid dat plaasaanvalle tot 'n einde sal kom. 
 Bid vir orde en eerlikheid en respek in Suid Afrika. 
 
KERKVERBAND:  
 Beroepe: 

Ontvang  
 Proponent JD Mienie (Juan) na GK Zeerust. 

Aanvaar  
 Ds DJ Dykstra (Dirk) van GK Nigel na GK Hendrina/Carolina kombinasie. 

 
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. 
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VERJAARSDAE: 
JUNIE 
9 Jeanne Blignaut (082 822 0046);  Jurina Buitendag (082 571 0806). 
10 Annette Oeschger (082 312 5286). 
11 Anna le Roux (082 595 9687). 
12 Etienne Bergsma (082 420 2881);  Monica Janse van Rensburg (082 687 7574). 
13 Nicoleen du Plessis (078 543 1421);  Louis le Roux (082 595 9687). 
14 Marie-Louise Bedford (079 128 1138);  Lucy Erasmus (082 873 7566);   
 Marina Steenkamp (084 978 0458). 
15 Jakkie Brits. 
 
 
ATTESTATE:      
Ons verwelkom jou met blydskap. 
 Met attes vanaf die Geref Kerk Totiusdal: 

 Roelien Skea - Zambesi Aftree Oord 272. 
 
 

ONS DINK AAN:      
 Kinders en studente wat eksamen skryf. 
 Diegene wat moeilike werksomstandighede ervaar. 

 
 

LIDMATE WAT SIEK IS:      
Annelien Pretorius (072 563 5195);  Anita Erasmus (082 374 7704);  Johan Jv Vuuren (082 566 3027);  
Rita Broekman;  Nettie Cloete;  Francis van Zyl (083 653 9070);  Bets Schutte (083 452 5955);  Neels 
Steenkamp (082 800 8002);  Marie Opperman (083 356 3491);  Fransie van der Walt (082 764 6825);  
Erika Jv Rensburg (072 797 9383). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 
 

 

10 Junie : Eksamen Kommissie:  Kuratore TSP dr. Pieter 
 : Deputate Ekuminisiteit Binnelands 09h00 dr. Pieter 
 : Huisbesoek dr. Pieter 
 

11 Junie : Kuratore Vergadering TSP 09h30 dr. Pieter 
 : Huisbesoek dr. Pieter 
 

12 Junie : Huisbesoek dr. Pieter 
 

13 Junie : Huisbesoek dr. Pieter 
 

14 Junie : Afsluiting:  Hoër en Laerskool Dirk Postma dr. Pieter 

 
KERKKANTOOR: 
Vanaf 1 tot 12 Julie 2019 is die kerkkantoor gesluit.  Die Admin Beampte is met verlof.  Geen Poortposse 
gaan dan per epos versend word nie. 

 
HOE "WERK"   DIT: 
Mag almal (kinders ingesluit) in die gemeente Nagmaal gebruik? 
 

Ek wil sê:  Hierdie is 'n moeilike saak wat baie lidmate nie mooi verstaan (of wil) verstaan nie. 
 

Daarom haal ek vir jou Artikel 61 van die Kerkorde aan en dan gesels ons by geleentheid verder: 
 

"Tot die Heilige Nagmaal word alléén diegene toegelaat wat volgens gebruik  
  van die plaaslike kerk belydenis van die gereformeerde godsdiens gedoen het  
  en 'n goeie getuienis van 'n vrome wandel besit.  Sonder sodanige getuienis  
  moet ook diegene wat uit ander kerke (van dieselfde kerkverband) kom, nie  
  toegelaat word nie." 

 

Dink biddend hieroor na.  
 

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. 
 


