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                                                        2019-10-27 

                                                       (EEN PER GESIN ASSEBLIEF) 

EREDIENSTYE 2019: 
 Gedurende elke skoolkwartaal: 

 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 17H30 

 Langnaweke: 
 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 19H00 

 Skoolvakansies: 
 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 18H00 

 

 
 "HEF TOT GODS EER 'N DANKLIED AAN; 
  VERHOOG, VERHOOG VOOR HOM DIE BAAN; 
  SING, AL WAT LEEF, SY ERE! 
  BEREI DIE WEG, IN HOM WEER BLY 
  WAT DEUR DIE WYE VLAKTES RY: 
  SY NAAM IS HEER DER HERE! . . ."     (PSALM 68-1:2) 
 

WELKOM! 
 
Twee feesdienste tot die Here se eer! 

 
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. 

 
 

 
 

 
STERKTE VIR DIE WEEK. 

DIE HERE SAL JÓÚ BEWAAR.            LEEF MET KINDERLIKE OORGAWE. 

“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). 
 

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

GEDAGTE VIR OKTOBER 2019: 
“GELOOF, HOOP, LIEFDE.  EN DIE GROOTSTE 

HIERVAN IS ENTOESIASME . . . . . .” 
(PROF. TJAART VD WALT) 

JAARGANG  20 
NOMMER  15 

Moenie jou Poortpos en gebruikte 
'tissues' in die kerkbanke los nie.  
Neem dit huistoe. 

ONS WEBWERF:  WWW.MONTANAPOORT.CO.ZA 
Alle vorige Poortposse is beskikbaar onder 
Woordbediening:  Links (Datum Poortpos) 
Ons webmeester is Elize van Wyk 
mpoortweb@gmail.com 
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HUISBESOEK:  
Ouderlinge gaan DV aanklop vir huisbesoek.  Dankie dat 
jy sal tyd maak.  Die broers gaan ook oor offergawes vir 
2020 gesels.  Dankie dat jy in dankbaarheid in alles die 
Here se eer sal soek.  Sinvolle en opregte voorbereiding 
met die oog op Nagmaal toegebid. 

 

DIE EREDIENS AS GODSONTMOETING 
 

OGGENDEREDIENS –  08H00     AANDEREDIENS –  18H30 
 

Liturg:  Dr. Pieter Heystek Gesamentlike Hervormingserediens by 
  die Geref. gemeente Pretoria-Annlin 
Lofprysing:  Lied 191:1,2,3 18h20 vir 18h30.   
Lees: Johannes 6:15-21 Verversings na die erediens.  
Teks: Johannes 6:20 en 21 DUS GEEN EIE AANDEREDIENS NIE. 
Tema: Die onstuimige see, benoude oomblikke . . . 
 Ek en Jesus en die aankom en uitkom waarheen mens oppad is!  
Gemeentesang:  
Psalm 98-1:1,3  
Lied 260:1  
Lied 219:1,2  
Psalm 119-1:4 
Psaalm 134-1:4 
Lied 275:1,5  en  Psalm 146-2:4  
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: 
27 OKTOBER : Oggend : Addisionele Hulp (gemeente verband)  
3 NOVEMBER : Oggend : Diensgroep:  Vroue vir Christus Aand : Ekuminisiteit (Buitelands) 
10 NOVEMBER : Oggend : Kerklike Tydskrifte Aand : Klassis Hulpfonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIENSBEURTE IN DIE KONSISTORIE: 
27 OKTOBER : Oggend : DW1 - Oudl. Gerhard Boshoff en Diak. (Vakant) 
3 NOVEMBER : Oggend : DW3 - Oudl. Karel Lessing en Diak. Jaco Swanepoel 
 : Aand : DW4 - Oudl. Wout Klomp en Diak. Leonie Klomp 
10 NOVEMBER : Oggend : DW5 - Oudl. Tinus J van Rensburg en Diak. Wilhelm Hooneberg 
 : Aand : DO2 - Oudl. Jan Minnie en Diak. Leon van der Walt 

 
ALMANAK 2020: 
Almanakke is bestel vir die lidmate wat hul name opgeskryf het.  Ons laat u weet sodra dit hier is. 

(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) 
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Sterkte toegebid.  Mag die Vader deur die 

Heilige Gees julle in Christus vashou en lei. 
 

SLINGERVEL: 
Ouers wat die Slingervel vir hulle 
kinders wil bestel moet hulle 
besonderhede op die bestelvorm, wat 
op die kennisgewingbord is, opskryf.  
Die Kerkraad sal die Slingervelle bestel 
en betaal maar voortaan net vir ouers 
wat dit graag aan hulle kinders 
beskikbaar wil stel. 
 

BELYDENISAFLEGGING:     
 Die volgende katkisante is begerig om DV 10 November 2019 tydens die erediens geloofsbelydenis af te lê: 

 Edward Maritz (Wyk P4) 
 Heinrich Smit (Wyk S1) 
 Enzo Pelser (Wyk BE1) 
 Vianca le Roux (Wyk DW5) 
 Annelize Bakker (Wyk M4) 
 Cimoney Snyman (Wyk S7) 

 
BELANGRIKE 4DE KWARTAAL DATUMS:  
4 November : Admin Diensgroep 19h00 (Apart) 
5 November : Bedienings Diensgroep 18h00 
11 November : Diakonie:  Dagbestuur 19h00 
14 November : Ouderlinge Vergadering 19h00 
14 November : Diakonie:  Verslagvergadering 19h00 
18 November : Admin Diensgroep 19h00 (Gesamentlik) 
 
DIE JAAR 2020: 
DV 2020 is Montanapoort gemeente se "mondigwordingsjaar".   
Baie jare, 21 om presies te wees van eindelose Goddelike liefde en bewaring. 
'n Datum wat jy móét opskryf!!   DV 30 en 31 Mei 2020 
Tema:  Groot geword met die genadebrood van die Woord. 
 
OMGEWINGSAKE:  
'n Natuurlike beklemming wat jou beetpak elke keer as jy 'n reënboog sien, is nie snaaks nie want dit 
spreek van 'n grasie van God in ons regeeramp.  Eintlik 'n reëntaal wat spreek met beloftes van hoop vir 'n 
nuwe lewe.  Die 45% trefkrag van amptelike weervoorspellings maak die ken van die natuur se reëntaal 
heel tersaaklik.  Soos die bloukopkoggelmander se hewige op en af waterpomp na die noorde, die kleine 
geitjie of padda blikslanertjie wat vroegaand skril 'n verandering in lugdruk aankondig, vroeë ontwaking 
van slange, menigte veldmuise, watervoëls wat hul neste hoër bou en die ongeduldige geploeter van die 
skilpadmannetjie terwyl sy wyfie nes grawe.  Reën vyf dae na donkermaan of drie dae na volmaan, die 
vognewel om die maan of 'n sekelmaan wat uitgooi. 
 
PREKE OP CD: 
CD's van die preke kan bestel word teen R20 per CD.  Vul die vorm van Montanapoort, op die tafel in die 
ingansportaal in.  Phillip du Plessis sal jou bestelling neem en die volgende Sondag in die portaal na die 
erediens jou preek CD gereed hê. 
 
KLEINGELD WORD GROOTGELD: 
Kry vir jou 'n blikkie op die tafel by die kerkkantoor se ingang.   
Ons laat die sente inrol en dit word rande.  Groot dankie vir almal wat met soveel entoesiasme aan die 
projek deelneem!  As jy 'n vol blikkie met kleingeld het, gee dit dan op 'n Sondag vir dr. Pieter. 
 
2020 GEMEENTE JAARPROGRAM: 
Sal DV met Nagmaal in November uitgedeel word. 
 
BYEENKOMS MET DIE TEMA:   "VEROUDERING EN VERARMING" 
28 Oktober 2019:  09h00-12h00 
Een van die sprekers is die bekende Prof. Syd Eckley. 
Venue:  NG Kerk Overkruin 
Skakel met dr. Petrus Moolman 082 452 5826 
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DIENSGROEPNUUS 
Dankie aan elke diensgroep vir al julle  

dienswerk gedurende dié kwartaal! 
 
BYBELSTUDIE: 
6 November om 09h00 in die kerksaal.  Studiestuk 7.  Almal is hartlik welkom.  Ook ons afsluiting vir die 
2019 jaar. 

 
JEUG VAN GISTER: 
Ons vierde kwartaal afspraak:  DV 5 November om 12h00 
Ons eet en kuier saam.  Koste:  GRATIS 
Boerekos soos ouma dit op die koolstoof gaar gemaak het. 
Laat weet so gou as moontlik of jy ons eregas gaan wees.  Stuur 'n sms of whatsapp na 072 980 9287. 

 
GEREFORMEERDE VRIENDEKRING: 
Ons afsluitingsete:  Hou DV 27 November 2019 wawyd oop.   
R130 per persoon.  Voorgereg, Hoofgereg, Nagereg. 
In Montanapoort se kerksaal. 
Bespreek jou plek deur jou naam deur te gee aan Mariki by 072 980 9287. 

 
EVANGELISERING: 
Hoe bid ek vir my broer en suster wat vervolg word omdat hulle in Jesus Christus glo?  Hier is 'n paar 
riglyne. 
Fil. 1:9 en 10:  Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle 
die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom. As jy so bid, vra jy vir geloofsgroei en om te onderskei 
waaroor jy jou hoef te bekommer. 
Kol. 4:2 en 3:  Bid dat God vir ons 'n deur oopmaak sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig 
waarvoor ek gevange hier sit.  Die vervolgdes moenie in 'n hoekie wegkruip nie maar vrymoedig die Goeie 
Nuus kan versprei. 
Hand. 4:29:  Here, kyk hoe dreig hulle ons.  Gee dat U dienaars met vrymoedigheid U woord sal verkondig.  
En 'n mens kan Ef. 6:15 bevoeg:  en die bereidheid om die Evangelie van vrede te verkondig as skoene 
aan die voete. 
Kol. 1:11:  Mag God . . . .  julle versterk en aan julle al die krag gee om in alle omstandighede met geduld 
te volhard. 
2 Thes. 3 en 4:  Ons moet God altyd vir julle dank [dat die gelowiges vasstaan in die geloof].  Daarom 
praat ons met trots van julle . . . .  en vertel ons van julle volharding en geloof onder al die vervolging en 
lyding wat julle moet verduur. 
Bid ook dat God se Koninkryk steeds geproklameer sal word ten spyte van vervolging en marteling.  
2 Thes. 3:1-5 en die seënbede in vers 16:  Mag die Here wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede 
gee!  Die Here sal by julle almal wees! 
 
'n Dankdiens om 11h00 op Sondag 3 November 2019 word in Cyferskuil beplan.  Die plaaslike 
gemeentelede sal ook 'n ete na die diens vir besoekers aanbied.  Montanapoort gemeente wat 
instrumenteel was in die oprigting van die nuwe sendingstasie, word hartlik uitgenoooi na die 
geleentheid.  Graag versoek die Evangeliseringsdiensgrope dat indien u belangstel om die geleentheid 
by te woon, u met een van die volgende persone sal kontak:  Raymond Kruger (083 267 6930) en Retha 
van Graan (082 493 7035). 
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VROUE VIR CHRISTUS:       
 

BOKSEPROJEK: (DROOGTEHULP) 
Susters en meisiekinders - Vir julle aandag!! 
Omgepakkies vir boervrouens:  Pak jou items in n skoenboks of 6-bottel wynboks 
en draai toe met bruinpapier of koerantpapier (lekker stewig en bind 'n lint om)  
Items:  sjampoe, tandepasta, handeroom, lekkerruikgoed, lekkergoed wat nie 
smelt of breek, jellie, speserye, oats, noedels, tuna, kondensmelk, dettol, watte, 
vitamine, bruistablette, tydskrif, penne en potlode, pleisters, panados, soppoeier, 
blik mielies, lipstiffie of mooi serpie en 'n vatlap/vadoek/afdroogdoek, tissues, 
haarrekkies, maskara, skeermessies.  
Bogenoemde is gewoon 'n voorstel.  Skakel met diaken Adri Wyma (082 239 7236) om te bevestig dat jy 
aan die projek deelneem.  Adri sal sê waar jy die pakkie moet afgee. 
Geen name binne asb .  Ons gaan bokse net so versprei.  
 
 
 
 
 

DOPPIESPROJEK: 
Vir enige inligting: Skakel vir Barnie van Heerden (082 376 
9154). 
 
 
 
 
 

 
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) 
 

KERKVERBAND:  
 Beroepe: 

Ontvang  
 Ds MH le Roux (Marco) van GK Newcastle na GK Reitz/Lindley kombinasie. 
 Ds GP Meijer (Gerben) van GK Vryburg/Bloemburg na GK Waterkloofrand. 
 Ds TV Moruri (Victor) van GK Jouberton na GK Sebokeng, Sharpeville, Zamdela, Boibatong 

kombinasie. 
 Ds HL Stavast (Henk) van GK Totiusdal na GK Nylstroom. 

Aanvaar  
 Ds TV Moruri (Victor) van GK Jouberton na GK Sebokeng, Sharpeville, Zamdela, Boibatong 

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: 
OKTOBER 
27 Mya van Heerden (076 362 3780). 
28 Anru Retief (082 489 9034 - ma). 
29 Hettie Yssel (072 892 1246). 
31 Cobie Els (083 324 1716). 
NOVEMBER 
1 Willie de Beer (082 954 0221);  Louise Ferreira (072 677 5532);  Rina Kruger (524 3727); 
 Pine Opperman (083 284 8153). 
2 Etienne Holtzhauzen (060 425 7671);  Maria le Grand (083 258 0392);  Vianca le Roux (079 742 1972). 

 
ONS DINK AAN:      
 Al die bejaardes in die gemeente wat daarna verlang om eredienste by te woon. 
 Personeel wat bejaardes in die Aftree Oorde binne die gemeentegrense versorg. 
 Almal wat deur die voortslepende droogte direk geraak word . . .  Boere wat "uitboer" en plase wat 

onbewerk gelaat moet word. 
 Die weduwees en die wese in die gemeente. 
 Die owerheid, land- en wêreldleiers. 
 Die gevangenis agter tralies sonder die vryheid wat ons geniet. 

 
GELUK:      
 Riana van der Merwe met die doop van haar dogtertjie, Donnalee.  Seën ook toegebid aan die baba se 

ouma, sr. Mariki de Bruin-van Rooyen en haar grootouma, sr. Adri de Bruin. 
 Deon en Natasja Benade (084 830 9130) met die geboorte van hulle dogtertjie. 

 
Op 24 Oktober 2019 was br Coenie Groenewald (082 873 2306) 90 jaar oud. 

Saam dank ons die Here vir genade en liefde en helderheid van verstand en gees. 
 
 
 
STERKTEWENSE:      
 Ons matrieks!  Vasbyt julle.  Ons bid vir julle. 
 Kinders in al die ander grade:  Mooi dink as julle eksamen skryf. 

 
LOOF DIE HERE:      
 Vir beterskap in die lewe van Sarie Malan (083 308 0295). 

 
LIDMATE WAT SIEK IS (WAARVAN ONS BEWUS IS):      
Apie Kruger (082 801 6361);  Carina Smuts (082 324 2648) se ouma;  Mariëtte Bosua (082 685 9843);  
Koos Engelbrecht (083 778 6557) se ma;  Eben le Roux (084 206 6993);  Rita Broekman (082 649 4399);  
Martin Untiedt (082 412 8713) se mamma;  Ds. Louis Buys wat onlangs 'n hartoorplanting ondergaan het 
en ook Hanlie sy vrou wat kanker het.  Louis is die emeritus van die GK Benoni. 

 
VERTREK SONDER ATTES:      
Sr. Erica Wyma. 

HARTLIK GELUK EN VREUGDE TOEGEWENS: 
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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. 

 

 

 28 Oktober : Huisbesoek dr. Pieter 
 

 29 Oktober : Huisbesoek dr. Pieter 
 

 30 Oktober : Huisbesoek dr. Pieter 
 

 31 Oktober : Feesjaar Vergadering 19h00 
 

 1 November : MANNEMOMENT 
 
 
 
 

Skakel asseblief jou selfoon 
se klank af vir die duur van die erediens. 

Poog om tydens die Godsontmoeting nie boodskappe te  
lees of te beantwoord 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 terugvoer 
ontvang het nie, stuur asseblief 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. 
 

        GEEN TEE/KOFFIE. 
ONS BEGIN WEER IN JANUARIE 
2020 TEE/KOFFIE SKINK NA DIE 
OGGEND EREDIENSTE.  
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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. 

 
 

 


