
Die Poortpos en meer . . . . 
 

             INPERKTYD IS GENADETYD! 
 
 
 
Liewe Montanapoorter, 
 
Dae en tye wat steeds "anders" is as ooit in almal van ons se lewe!  Dit is asof die groot 
Pretoriastad in 'n rustige plattelandse dorpie verander het . . . .  Selfs "Zambesi-Rylaan" 
is 'n bietjie stiller.  Iets wat ek gedink het nie moontlik is nie. 
 
Tyd en tye.  En in Prediker 3 lees ek: 
 

"Elke ding het sy vaste tyd, 
 elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. 
 Ek het tot die insig gekom dat wat God doen, blywend is: 
 jý kan daar niks byvoeg nie 
 en jý kan daar niks van wegneem nie. 
 GOD DOEN DIT SODAT DIE MENS VIR HOM ONTSAG SAL  HÊ . . ." 

 
En:  Die alles oorweldigende Matteus 10:30 se evangelie: 
 
"VAN JULLE IS SELFS DIE HARE OP JULLE KOPPE ALMAL GETEL . . . ." 
 
Vir elke lidmaat (groot en klein), wil ek sê: 
 
BLY KALM.  BLY POSITIEF. 
(Inperking en onrus lê in SA op dieselfde kombers.  Mag die Here ons genadig wees.) 
 
Kom ons bid saam vir: 

 Kalmte van gees. 
 Nugterheid van gemoed. 
 Deursettingsvermoë. 
 'n Wêreld wat tot stilstand gedwing is. 
 Ouderlinge en diakens om hulle dienswerk te bly volvoer. 
 Ryk en arm. 
 Die RSA regering. 
 Mnr. Cyril Ramaphosa. 
 Die minister van gesondheid. 
 Nooddienswerkers. 
 Geld in ons hand om in ons basiese lewensbehoeftes te kan voorsien. 



 
 

"DIE HERE IS MY LIG EN MY REDDER, 
  VIR WIE SOU EK BANG WEES?" 
    Psalm 27:1a 

 
 
 
Enkele praktiese sake: 
 
1. Kerklike dankoffergawes 

Kerklike dankoffergawes bly deel van ons dankbaarheid en wederliefde en te midde 
van omstandighede moet ons verantwoordelikheid hierin nie agterweë bly nie. 
Oorweeg dit biddend om jou offergawe vir die diens van barmhartigheid in die 
diakonie se bankrekening te betaal ten einde die diakens in staat stel om hulle 
liefdesdiens voort te sit. 
Diakonie se bankbesonderhede: ABSA; Rekening naam: Geref. Diakonie Pta-
Montanapoort;  Rekening nommer: 405 609 3922; Takkode: 632005. 

 
2. Lidmate wie se maandelikse dankoffer nie elektronies of per debietorder 

geskied nie word ook vriendelik versoek om dit in die gemeente se bankrekening 
te betaal. 
Gemeente se bankbesonderhede: ABSA; Rekening naam: Geref. Kerk Pta-
Montanapoort; Rekening nommer: 404 960 3702; Takkode: 632005; Verwysing: 
Lidmaat se voorletters en van. 

 
3. Katkisasielesse:  (Oproep aan ouers) 

Skole sou op 31 Maart 2020 heropen het.  Sal julle die katkisasielesse ten tye van 
die Noodtoestand met jou kind/kinders behandel? 
 

Voorskools-Gr. 7: Les 8,9 
Gr. 8-10: Kategismus - Sondae 6-10 
Belydenisklas: Gesonde Leer.  Hoofstuk 4-6 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



Skrifoordenking 
 
Skriflesing:  Psalm 42 
 
Ons Woensdag fokusvers:  Psalm 42:12a 
Enige krisis (wat ookal die aard daarvan), slyp 'n mens se geloof.  Daarom is dit in die 
kind van die Here se lewe nie nood wat leer bid nie.  Inteendeel, dit is geloof wat 
leer bid! 
 
'n Krisis is 'n inoefening in die geloof.  En die geloof-oefenprogram "oefen" jou hart en 
gemoed om te verstaan hoe relatief alles in die lewe is, (1 Kor. 7:31). 
 
Maar indien jy in God se gimnasium "sukkel", mag Ps. 42:12a deel van jou uit-asem-roep 
wees.  Die mooi 1953 vertalingwoorde: 
 
 "Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my?" 
 
Woorde wat sê: 
 

KERM MAAR VOOR GOD! 
 
Oefen jou siel!  In en deur die geloof.  Maklik is dit nie altyd nie!  Maar onthou:  Jy 
sweet voor Hom wie se Seun se sweetdruppels eens aan die kruis, bloeddruppels was. 
 
April 2020 dalk Psalm 42 dae?  Dank die Here om Christus wil dat ons ons geloof mag 
"oefen". 
 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter) 
 
2020-04-22 


