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                                                        2019-11-17 

                                                       (EEN PER GESIN ASSEBLIEF) 

EREDIENSTYE 2019: 
 Gedurende elke skoolkwartaal: 

 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 17H30 

 Langnaweke: 
 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 19H00 

 Skoolvakansies: 
 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 18H00 

 

 
BROOD EN BEKER EN WOORD. 

 

 GELOOF EN GELOOFSVERSTERKING. 
 SAKRAMENT EN AAN TAFEL VAN HOM WAT EWIG LEWE. 
 KONING EN ONDERDANE SAAM. 

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

 
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. 

 
 

 
 

DANKBAAR EN BLY:  GESEËNDE 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  18 

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 

Lidmate van ander gemeentes 
wat by die Kerkraad aansoek 
gedoen het om saam te aanbid 
en nagmaal te vier, is hartlik 
welkom. 
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DIE EREDIENS AS GODSONTMOETING 
 

OGGENDEREDIENS –  08H00     AANDEREDIENS –  18H30 
 

Liturg:  Dr. Pieter Heystek Kerssangdiens o.l.v. Pta-Magalieskruin 
Orrelis: Huib Verhoef 18h30 (Geen eie aanderediens nie.) 
 

Lofprysing:  SB 14-1:1,3;  SB 2-4:1;  Ps 119-1:19,26,62   
Lees: Lukas 17:11-19  
Teks: Lukas 17:17  
Tema: Omdraai-dankbaarheid met kinderlike opgewondenheid!  
Gemeentesang:  
Lied 184:1-4 (Beurtsang)  
Lied 241:1,2 (Belydenis en wet) 
SB 1-3:1-3 (Tafel gereed) 
SB 10-2 (Laaste tafel) 
Lied 200:1  en  Ps 146-1:1  
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: 
17 NOVEMBER : Oggend : Instandhouding van die Erediens  
24 NOVEMBER : Oggend : TOIBO Aand : TOIBO 
1 DESEMBER : Oggend : Emeritaatsfonds Aand : Dankbaarheidsfonds 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIENSBEURTE IN DIE KONSISTORIE: 
17 NOVEMBER : Oggend : MO1 - Oudl. Martin Untiedt en Diak. Hermie Venter 
24 NOVEMBER : Oggend : M1 - Oudl. Leon J van Rensburg en Diak. Gert Smit 
 : Aand : M2 - Oudl. Dirk Coetzee en Diak. Joan Coetzee 
1 DESEMBER : Oggend : M3 - Oudl. Herman Booysen en Diak. Henk Rautenbach 
 : Aand : M4 - Oudl. Paul du Plessis en Diak. Koos Pretorius 
 

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. 

(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) 

 



3 

2020 GEMEENTE JAARPROGRAM: 
Neem vir jou een.  (Net een per 
besoekpunt!)  Op die klein 
tafeltjies by elke uitgang. 

ALMANAK 2020: 
Diegene wat 'n Almanak bestel het:  Jy kan jou kopie  
DV eerskomende Woensdag tussen 11 en 12h30  
by die kerkkantoor kom afhaal.  Prys:  R86 
 

BELANGRIKE 4DE KWARTAAL DATUMS:  
Vanaand : Gesamentlike Kerssangdiens 18h30 o.l.v Pta-Magalieskruin  
   (Moot Kantate koor tree op asook ander soliste) 
18 November : Admin Diensgroep 19h00 (Gesamentlik) 
 

OMGEWINGSAKE:  
Vandag se fees ten brode is ‘n viering van Christus se verlossingsdaad aan die kruis.  Grootse magsdaad 
van God om die ‘Brood van die lewe’ (Joh. 6:35), gebore in die ‘huis van brood’ (Betlehem), se  
eenvoudslewe op aarde te laat getuig.  Brood is immers die produk van ‘n kleine blom wie se feestaal en 
simboliek volop in die Bybel te vinde is.  Blomplante is die suksesvolste plantgroep wat oor langtye met 
voedsame vrugte en sade die mens se sukses op aarde begelei (Ps. 104:14).  Natuurlike blomfleur is ‘n 
kortstondige genieting van kleur, geur en vorm.  ‘n Lewe dus paraat vir reën om voluit tot eer van God te 
blom en nie dae te tel om saadskure vol te hou nie. 
 

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. 
 

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.  NA VANDAG WORD DIE LYS VAN DIE 
KENNISGEWINGBORD AFGEHAAL EN DIE BESTELLING GEPLAAS. 
 

OFFERGAWES: 
Die volgende bedrae is in die kerk se rekening inbetaal sonder enige verwysing, indien dit jou offergawe is 
kontak dan die kassier, Jan Bedford (082 638 1265), sodat die bedrag teenoor jou naam toegeken kan 
word. 
1/10/2019                   R300.00 
31/10/2019                 R5500.00 

 
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 
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DIENSGROEPNUUS 
Dankie aan elke diensgroep vir al julle  

dienswerk gedurende dié kwartaal! 
 
SAMEROEPERS VAN DIENSGROEPE!!!! 
Julle begrotingsdokument vir die nuwe finansiële jaar moet die Kassier voor of op  
1 Desember 2019 bereik.  Indien daar enige onduidelikheid is . . .  skakel oudl. Jan Bedford 
(082  638 1265). 
 
 
BYBELSTUDIE: 
Afskrifte van die artikel (soos bespreek) is op die tafel by die kerkkantoor beskikbaar. 
 
DOPPIESPROJEK: 
Vir enige inligting: Skakel vir Barnie van Heerden (082 376 9154). 
 
 

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: 
In die evangelie soos deur Johannes opgeteken, lees ons die volgende:  “Daardie Sondagaand 
(Opstandings-Sondag) was die dissipels bymekaar.  Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was 
vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê:  Vrede vir julle!  Nadat Hy dit 
gesê het, wys Hy sy hande en sy sy vir hulle.  Die dissipels was baie bly toe hulle die Here sien.  Vrede vir 
julle!  sê Hy weer vir hulle.  Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” 
 

Hierdie 2de “Vrede vir julle” was baie meer as net ‘n groetwoord.  Dit was 'n seën wat Jesus oor Sy 
dissipels uitgespreek het.  In die chaos en gevaar wat gewoed het, wens die opgestane Here vir Sy 
volgelinge vrede toe – die vrede wat alle verstand te bowe gaan.  Dit is die vrede van 'n herstelde 
verhouding met God en 'n vrede wat nie deur die wêreld weg geneem kan word nie. 
 

Dit is hierdie vrede waarmee God ons deur Jesus Christus Sondag na Sondag seën.  Ons moet voortgaan 
met evangelisering, want Jesus Christus stuur ons! 
 
 
 

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!! 
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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. 
 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 ! 

  
 

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  
 Proponent KT Mogale (Tebigo) na GK Mamelodi-Wes 

        Aanvaar  
 Ds GP Meijer (Gerben) van GK Vryburg/Bloemburg na GK Waterkloofrand 
 Proponent KT Mogale (Tebigo) na GK Mamelodi-Wes 
 Ds HL Stavast (Henk) van GK Totiusdal na GK Nylstroom 

 
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: 
NOVEMBER 
19 Corrie Broeze (072 258 8011);  Susan Fick (084 911 3129). 
21 Jan Bedford (082 638 1265);  Monique Myburgh (072 679 3664); Annette van Rooyen (082 853 0097). 
22 Lynette Croukamp (083 259 0332);  Johan Pieters (082 572 4677). 
23 Carli Els (078 842 4406);  Adri Henning (079 494 6447);  Marie Venter (082 774 7229). 
 
ATTESTATE EN OPNAMES:      
Opgeneem in die gemeenskp van die GK Pta-Montanapoort: 
Hartlik welkom en sterke in die Here.  Ons is dankbaar dat julle Montanapoorters wil wees. 
 Adriana Johanna Cornelia Marta Maria van der Merwe. 
 Johannes Reinard Stephanus van der Walt en Gertruida Wilhelmina met hulle kinders, Rene en Stefan. 

 
ONS LOOF DIE HERE VIR:      
 Reënwolke op heelwat SA plekke voor die son.  Die aarde is dors. 
 Eredienste en sakramentsbediening.  Vir geloof (uit genade) en geloofsversterking (o.g.v. die liefde van 

die Here). 
 Somertyd en einde van die jaar tyd. 
 Vanaand se kerssangdiens. 
 Montanapoorters se liefde vir die lewende Here en vir mekaar. 
 Verlede Donderdagaand se diakonie- en ouderlinge vergadering. 
 Beterskap in die lewe van Sarie Malan (083 308 0295). 

 
 
LIDMATE WAT SIEK IS (WAARVAN ONS BEWUS IS):      
Marie Opperman (083 356 3491);  Rita Broekman (082 649 4399);  Samantha vd Veen (084 521 2429);  
Jan Minnie (082 856 9862);  Pieter en Louise Kruger (082 456 6495);  Rita Naude (083 635 6705);   
Koos Engelbrecht (083 778 6557) se mamma;  Carina Smuts (082 324 2648) se ouma;  Jane Dreyer;  
Stoffel van der Walt (082 444 1362);  Nelie du Plessis (083 407 8431);  Theo Roux (082 770 6070);   
Neels en Noekie Steenkamp (082 800 8002);  Eben le Roux (084 206 6993);  Marieta de Beer (082 625 
7168). 
 
 
ONS DINK AAN:      
 Almal (mens en dier en plant) waar dit steeds baie droog is. 
 Almal wat eksamen skryf - Gr. 1-12 en daarna:  Vasbyt.  Om hard te werk bly die moeite werd. 
 Teologiese Studente wat DV die week by Streeksinodes eksamen aflê. 
 Elkeen wat langtermyn behandeling ontvang. 
 Mediese dokters en mediese personeel wat vandag moet werk. 
 Almal wat noodsaaklike dienste lewer. 

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. 
 

17 November : Oordenking Renaissance:  18h30 dr. Pieter 
 

18 November : SBL Sonitus 18h00 dr. Pieter 
  : Admin  Diensgroep (Gesamentlik) 19h00 
 

19 en 20 November : Streeksinode Pretoria dr. Pieter en Paul du Plessis  
     en Herman Booysen 
 

21 November : Sinodale Deputate Ekumenisiteit Binnelands dr. Pieter 
 
 
 

LAASTE 2019 POORTPOS: 
Laaste Poortpos:  DV 8 Desember 2019.  Al die nodige inligting wat jy bv t.o.v. jou offergawes 
en meelewing 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. 

 
 
 

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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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. 

 

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. 
 


