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

   
                           
             
 

       

 
 
                                                        2019-11-03 

                                                       (EEN PER GESIN ASSEBLIEF) 

EREDIENSTYE 2019: 
 Gedurende elke skoolkwartaal: 

 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 17H30 

 Langnaweke: 
 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 19H00 

 Skoolvakansies: 
 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 18H00 

 

 
 "NOU KOM EK AAN MET FORSE SKREDE, 
  MY LOF IS SONDER MAAT, 
  VIR U VERLOSSINGSDAAD. 
  EK MELD VAN JEUGTYD EN VERLEDE - 
  HOE U MY, ONERVARE, 
  GELEI HET AL MY JARE . . . ."      
       (PSALM 71-1:10) 

WAT 'N ONUITSPREEKLIKE GENADE! 
 TWEE FEESDIENSTE 

 NABY DIE KERKGEBOU TE WOON 

 TEERSTRATE "KERK" TOE 

 PRAGTIGE KERKGEBOU 

 ORREL EN ORRELBEGELEIDING 

 VOLTYDSE BEDIENING 

 
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. 

 

VASTRAP!  DOEN JOU BES!  MOOI WEEK! 

“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 NOVEMBER 2019: 
"DIE LEWE IS 'N UITDAGING . . . ." 

JAARGANG  20 
NOMMER  16 

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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DIE EREDIENS AS GODSONTMOETING 
 

OGGENDEREDIENS –  08H00     AANDEREDIENS –  18H30 
 

Liturg:  Dr. Pieter Heystek Welkom aan 'n klasmaat van dr. Pieter! 
Orrelis: Huib Verhoef Dankie dr. Douw Breed vir u teenwoordig- 
  heid.  Seën en vreugde in die Here toegebid. 
Lofprysing: Psalm 18-1:1,2,3   
  SB 1-2:1,3 Lees: 2 Korintiërs 12:1-10 
Lees: Psalm 42 ('53 Vertaling) Teks: 2 Korintiërs 12:9  
Teks: Psalm 42:7 Tema: Nooit in my gebedsroem verleë 
Tema:  ‘n "Gebuigde siel”  met psalmwoordelied!   nie. 
Gemeentesang: Gemeentesang: 
Psalm 71-1:1,9 SB 18-6:1,2,5 
Lied 184:1-4  Psalm 131:1,2,3 
Psalm 42-1:1,2 Psalm 124:1,2,3 
SB 14-2:1 en Psalm 46-1:1 SB 13-2 
SB 13-2    
 
 

Nooit in my gebedsroem verleë nie. 
 

Ek het gebid en nie ontvang nie – die Here is nie planloos nie. 
As ek regtig in geloof en met groot erns bid en ek ontvang nie wat ek vra nie, hoe verduidelik en verwerk ek 
dit? Paulus het ook nie ontvang wat hy gevra het nie. Hy het drie maal (v. 8), dit wil sê met groot toewyding, 
gebid. Met sy gebed wou hy beslis nie sy selfsugtige begeertes bevredig nie (vgl. die waarskuwing in Jak. 4:3). 
Hy was oortuig dat die doring in die vlees ‘n hindernis was vir sy diens aan die Here. Nogtans het die Here nie 
vir hom gegee wat hy gevra het nie. Hoe het Paulus hierdie verwikkeling verwerk?  
As ek nie ontvang wat ek vra nie, beteken dit nie dat die Here nie op my gebed ag geslaan het nie. Paulus het 
tot die besef gekom dat die Here wel op sy gebed geantwoord het.  Die Here het nie aan Paulus gegee wat hy 
wou hê nie, maar Hy het, in antwoord op die gebed, aan Paulus gegee wat hy nodig gehad het. Die Here  
het aan Paulus gegee wat hy volgens die Here se plan vir sy lewe nodig gehad het. Die Here het voorkom dat 
Paulus ‘n apostel sou wees wat in hoogmoed sy bediening wil uitvoer (v.7). 
 

Ek het gebid en is geantwoord – Dié antwoord aanvaar ek met toewyding. 
Wanneer Paulus volgens vers 9 duidelik maak wat die Here in sy antwoord aan hom  “gesê” het, plaas hy die 
werkwoord “gesê” in ‘n besondere tydsvorm. Hy maak duidelik dat die Here in die verlede gesê het en die 
gevolge van die Here se “sê” in die verlede, bly in die hede voortduur. Paulus moes telkens wanneer hy die 
doring in die vlees wat nie weggeneem word nie, intens beleef, die antwoord van die Here verwerk. Hy moes 
telkens: i) onthou dat dit die Here is wat die doring in die vlees gegee het (v. 7); ii) dat die Here daarmee ‘n 
doel het; iii) begryp dat die Teëstander, die Aanklaer (Satan) ook die beproewing vir sy doeleindes wil gebruik 
(v. 7); iv) diep onder die besef van die genoegsame genade wat die Here aan hom bewys het en waarbinne 
hy leef, die antwoord van God met toewyding aanvaar (v. 9).  
 

Ek het gebid en nou gebeur grootse wonders – Sy krag is in en oor my. 
Gelowiges moet nie die Here se antwoord op hulle gebede met toewyding aanvaar - en dan tog verleë wees nie. 
Paulus was nie, al het hy die Here se antwoord aanvaar, tog verleë omdat die beproewing in sy lewe nie 
weggeneem is nie. Menslik beskou lyk dit of hy, sonder die doring in die vlees, ‘n beter bedienaar in diens van 
die Here sou wees. Maar Paulus getuig anders. Juis met die doring in die vlees – terwyl hy dus “swak” was – 
gebeur grootse wonders. Christus se krag word in die mens Paulus, die een met die doring in die vlees, die een 
wat swak is, volbring. Magtige dinge gebeur in Paulus se lewe en niemand kan dit aan die “magtige Paulus” 
toeskryf nie.  Almal ken immers sy “swakhede”, die “beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede” (v. 
10) waar hy magteloos aan onderwerp is. In sy swakhede skitter Christus se krag! 
 

Wanneer gelowiges se beproewing nie weggeneem word nie, wanneer hulle “swak” is, wanneer jy met bewyse 
hulle weerloosheid kan aantoon, is hulle nie weerloos nie. Paulus getuig dat Christus se krag oor hom in sy 
swakheid “tent opgeslaan het” (v. 9). Die krag van Christus skitter wanneer die weerlose gelowige beskut met 
hierdie krag nie weerloos is nie.     
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Sterkte toegebid.  Mag die Vader deur die 
Heilige Gees julle in Christus vashou en lei. 
 

 

KERKRAAD VRA JOU VRIENDELIKE AANDAG VIR DIE VOLGENDE 
 
 

OFFERGAWES:  (HANDELINGE 2:44,45) 
 

TYDENS DIE EREDIENSTE:    
Diens van barmhartigheid   
 

BY DIE KERKDEURE: 
3 NOVEMBER : Oggend : Diensgroep:  Vroue vir Christus Aand : Ekuminisiteit (Buitelands) 
10 NOVEMBER : Oggend : Kerklike Tydskrifte Aand : Klassis Hulpfonds 
17 NOVEMBER : Oggend : Instandhouding van die Erediens Aand : Bybelverspreiding 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIENSBEURTE IN DIE KONSISTORIE: 
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 
17 NOVEMBER : Oggend : MO1 - Oudl. Martin Untiedt en Diak. Hermie Venter 
 : Aand : MO2 - Oudl. Jan Coetzee en Diak. Corien Cheyne 

 

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. 
 

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) 
 Cimonéy 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 
17 November : Gesamentlike Kerssangdiens 18h30 (Moot Kantate koor tree op asook ander soliste) 
18 November : Admin Diensgroep 19h00 (Gesamentlik) 

(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) 

 

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

2020 GEMEENTE JAARPROGRAM: 
Sal DV met Nagmaal in November 
uitgedeel word.  Net 1 per besoekpunt 
asseblief.  Jaarprogram sal ook op die 
webwerf beskikbaar wees in 2020 

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:  
Ons hedendaagse bestaan se ellende sny so diep dat al die mooi in ons omgewings sonder waardering 
verby glip. Ons vol dagboeke laat nie meer die geniet van opvlammende sonsopkomste en ondergange toe  
om ons passie vir die natuurlike te toon  nie.  Ons bewoon oor te groot huise gevul, met luukshede, maar 
met minder kinders en tyd om hulle ook te geniet.  Daar is wêreldvrede, maar oorlog in ons gesinne.  Ons 
reken ons is grootmense met meer kennis maar toon min gesonde verstand. Kitskos seevier met 
spysvertering wat in die slag bly. Meer medisyne, maar ons bly siek.  
Troos, troos my volk, sê julle God (Jes, 40:1) 
 

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. 

 
DIAKONIE 

 

Liewe Montanapoorter 
 

Desembermaand lê voor.  Meeste van ons vertrek met vakansie.  Min mense in die erediens.  Ek gun jou 
die rus. 
 

Mag ek vra dat ons in die voortyd tot die vakansie biddend oor ons dankoffer vir die diens van 
barmhartigheid sal nadink.  Lees gerus onder andere:  Matt. 5:7;  6:1-4;  Jak. 1:9-11;  Jak 2:14-17. 
 

Neem kennis:  Die nood is groot!  Help die diakens om in woord en daad hulle roeping te kan vervul. 
 

Gee/offer met 'n dankbare hart! 
 

Vir enige navrae skakel die voorsitter, Leon vd Walt 082 322 2618 

 
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. 

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

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.  
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JEUG VAN GISTER: 
Ons eet saam!  Dit kos jou niks! 
DV 5 November om 12h00 
IN DIE KERKSAAL 
(Ons deel nie hierdie jaar geskenkies uit nie.) 
Laat weet vandag op die laatste of jy ons eregas  
gaan wees.  Stuur 'n sms of whatsapp of skakel  
Mariki by 072 980 9287. 
 

EVANGELISERING: 
Die Gereformeerde gemeente in Cyferskuil gaan Sondag 3 November 2019 amptelik sy deure open en ons 
dank en prys God daarvoor! 
 

Diè gemeente nooi u hartlik uit na die belangrike geleentheid! 
 

Ons heg graag die beplande agenda van verrigtinge aan. 
 

Opening Ceremony of the Reformed Church Building, Stand M994, Maposa Street, Walman, 
Cyferskuil at 10h30 on 3 November 2019 
 

10h30: All guests assemble in the tent 
 Word of welcome: Mr. ND Makananise 
 Background & message from Wapadrant Reformed Church:  Dr JP Kruger  
 Message from Montanapoort Reformed Church:  Dr PH Heystek 
 Message from Ramotse Reformed Church:  Rev HM Nkoane 
 Message from the Traditional Authority 
 Handing over of the key:  Mr. RC Kruger 

All guests move into the new church building 
 Announcements : Mr. ND Makananise 
 Singing and praise the Lord 
 Poetry:  Church member Cyferskuil 
 Word of God:  Rev HM Nkoane (Ramotse) 
 Delivery of God’s Grace:  Rev H Nkoane 
 Word of thanks:  Mr. ND Makananise 
 Announcements on the lunch arrangements:  Cyferskuil sisters 

 
CYFERSKUIL TUINGEREEDSKAP 
Met die kerkgebou voltooi en die bure se watervoorsiening is hierdie gemeente ywerig om met 'n 
groentetuin te begin.   Indien u ongebruikte tuingereedskap soos 'n kruiwa, graaf, vurk ens beskikbaar het, 
bring asb kerk toe of kontak br Raymond Kruger en ons sorg vir die aflewering.   By voorbaat baie dankie!! 
 
 

VROUE VIR CHRISTUS:       
Vanaf VvC (Vroue vir Christus):   Ons kan eintlik net een reuse woord hieronder neerskryf om die emosie 
van VvC-bestuur 2019 uit te druk: 

. . . D . . . A . . . N . . . K . . . I . . . E . . . liewe Gemeente Montana-Poort! 
 Vir weeklikse, maandelikse, jarelange bydraes van letterlik honderde brode en blikke konfyt en bottels 

grondboontjiebotter en kilogramme margarien vir honger magies by Laerskool Uniefees. 
 Vir elke sent uit julle kosbare beursies – selfs in moeilike finansiële tye, wat ons o.a. kon aanwend om 

derduisende bolle wol te koop! 
 En toe begin julle brei en hekel en ons bly nie voor nie – mussies en serpe en sokkies en hele beertjie-

families en chemo-caps en vrolike serp-kopdoeke en drainage bags en pragtige kaartjies en kruisies en 
motorkarretjies en patrone wat gedeel word . . .  kyk gerus op die flitsbord na die foto's; kleurvol heerlik om 
te mag gaan uitdeel . . . 

 En elke keer is daar hande wat help en harte wat terselfdertyd diep geraak word deur die dankbaarheid van 
oorblufte pasiënte wat nie kan glo hulle kry hierdie GRATIS en verniet nie . . . en die moeë ouers langs baie 
siek kinderbedjies sê “dankie” met trane in hul oë, en  dit net vir 'n sappie en 'n koekie . . . 

 Die heerlikste amper, is die nuwe idees wat bly “uit-pop”;  nuwe energie, nuwe hande, nuwe harte! 
 Dankie vir teeskinkers Sondae, by begrafnisse en met spesiale Paasdienste/Kersdienste; brood-smeerders;  

'n sagte glimlag by 'n begrafnis;  ure se skottelgoed-was en bande wat gesmee word. 

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. 
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 Dankie vir professionele sout en soet-happies en koekies vir funksies of spesiale teedrink-oggende by die 
kerk;  dankie dat ons julle telkens mag nader en dat julle altyd bereid is om te help! 

 Dankie vir 40 komberse vir Weskoppies hospitaal;  die een nog mooier as die ander,  dankie vir spesiale 
rolstoelkussings en elke bydrae daarvoor . . . 

 Dankie vir potlode, penne en pennesakkies, gomme en uitveërs, skerpmakers en merkpenne – 
kinderhuiskind en skoolkind wat hierdeur gehelp word om 2020 te mag ingaan met dankbare trots! 

 Tussendeur duik 'n onverwagte versoek op – die diakonie se boervrou-bokse of kinderhuis-toiletware . . . en 
een “asseblief” later word ons weer oorweldig deur die oop harte en hande! 

 As dit Sustersaamtrek is, gaan ons soontoe;  as dit Kinderhuis Fondsinsamelingsdag is, trek ons op na ons 
eie “losie” . . . 

Waarheen ook-al, vir wie ook-al . . . dankie susters (en só baie broeders) dat julle ALTYD bereid is om saam te 
span om iets te maak werk! Mag die Here elke hart seën met 'n oorvloed liefde en omgee en energie om in 
2020 te mag voortgaan hiermee!  Ons hoop om dan ons jonger geslag ook hiermee te mag aansteek dat hulle 
saam kan inspring en doen en die voorreg mag begin beleef van “gee” omdat dit so lekker is! 
En baie spesiaal: Dankie VvC-bestuur, vir voluit “gee” vir Christus ! 
  

BOKSEPROJEK: (DROOGTEHULP) 
Ses en dertig bederfpakkies in 14 dae deur Montanapoorters gepak en verpak!  Die woorde van Handelinge 
20:35 het spontaan by my (dr Pieter) opgekom: 
"OM TE GEE, MAAK 'N MENS GELUKKIGER AS OM TE ONTVANG . . . ." 
Dankie Montanapoorters! 
Indien nog iemand 'n boks wil pak, kan jy dit nog doen en op die laatste 10 November 2019 in die 
voorportaal neersit.   
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) as iets onduidelik is. 

 
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) 

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: 
NOVEMBER 
3 Christel Lessing (082 903 4908);  Ina Myburgh (082 573 9543);  Brand van Der Walt (083 546 6060); 
 Marnus van Heerden (078 754 3791). 
6 Isidor Els (061 249 5769);  Luhan Jordaan (078 614 8595 - ma);  Yolandé le Roux (082 563 7164). 
8 Jordan Lewis (567 3944);  Mari Lewis (082 930 1528);  Enzo Pelser  (072 149 8789). 
9 Hester Cowan (082 564 8476);  Deon Frouws (083 414 5232);  Toetie Nel (072 616 9933). 
 
ONS PRYS DIE HERE VIR:      
 Brood en meer as brood. 
 Klere en baie meer as klere. 
 Seëninge ongekend. 
 Huise met lopende water (warm en koud). 
 Gesonde verstand om logiese besluite te kan neem. 
 Geloof en liefde onder mekaar. 
 Nagmaalsvreugde. 

HARTLIK GELUK EN VREUGDE TOEGEWENS: 
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LIDMATE WAT SIEK IS (WAARVAN ONS BEWUS IS):      
Cilla Venter (082 395 6118);  Nelie du Plessis (083 407 8431);  Marie-Louise Bedford (079 128 1138);  
Marie Opperman (083 356 3491);  Jane Dreyer;  Koos Engelbrecht (083 778 6557) se mamma;  Carina 
Smuts (082 324 2648) se ouma;  Eben le Roux (084 206 6993);  Willem Lubbe (083 414 5339);  Pieter en 
Louise Kruger (082 456 6495);  Rita Broekman (082 649 4399);  Hannie Bedford (082 754 1223);  Fanie de 
Bruin (082 929 0775). 
 

Nota:  Daar is lidmate wat siek is wat verkies dat hulle name nie vermeld word nie.  Ook is daar weer 
diegene wat aanstoot neem indien hulle name nie in die Poortpos is nie.  Wens ons kon almal tevrede stel.  
STERKTE. 
 

STERKTE:      
 Ons matrieks!  Dink aan julle. 
 Al ons Dopperduimpies en Dopper-Tjoppers wat ook eksamen skryf!  Ai, doen net jou bes! 

 
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. 
 

 3 November : Dankdiens Cyferskuil om 10h30 Almal welkom 
   : Ruildiens met GK Waterkloofrand 18h30 dr. Pieter 
 4 November : Admin Diensgroep (Apart) 19h00 
 5 November : Bedienings Diensgroep 18h00 
 6 November : Wykshuisbesoek TR1 10h30 dr. Pieter 
 7 November : Huisbesoek dr. Pieter 

 
 
 
LAASTE 2019 POORTPOS: 
Laaste Poortpos:  DV 8 Desember 2019.  Al die nodige inligting wat jy bv t.o.v. jou offergawes 
en melewing met verjaarsdae nodig sal kry, sal in 8 Desember se Poortpos wees.  Hou in 
gedagte:  Die Poortpos is op die webwerf (www.montanapoort.co.za) te lese. 
Eerste 2020 Poortpos:  DV 12 Januarie 2020. 

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. 
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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. 

Die Skriba 
Gereformeerde Kerk Montanapoort 
Posbus 14933 
Sinoville 
0129 
 

Geagte Broeder, 
 

Oorgrensbediening Karasburg, Namibië 
 

Ons verwys na bogenoemde en wil langs hierdie weg opreg dankie sê vir u gemeente se 
voorbidding en finansiële steun vir die bediening wat ons predikant in Namibië doen.   
 

Hoewel dit soms frustrerend is om die nodige werksvisa te kry, kan ons met dankbaarheid in die 
Here bevestig dat ons saam met die Gereformeerde Kerk in Karasburg beplan om DV in 2020 op 
dieselfde wyse betrokke te bly. 
 

Broedergroete 
          
 
Oudl P.T. vdSteen 
Skriba Gereformeerde Kerk Upington 


