
Die Poortpos en meer . . . . 
                         6 Mei 2020 
 

             GRENDELTYD DV IN DIE  
GELOOF TE ONTGRENDEL! 

 
 
 
Montanapoorter, 
 
Aanhou, uithou en volhardend van die goedheid van die Here te getuig! 
 
Ek dank die Here dat jy Geesvervuld die Meimaand 2020 dae trotseer met die 
geloofswete dat jý die duurgekoopte eiendom van Jesus Christus is. 
 
Wees wys en dapper, sterk en moedig, 
 steeds toegewy aan God se werk, standvastig, onbeweeglik, sterk, vol ywer, altyd 

meer oorvloedig . . . . 
 
 Ek dink aan jou. 
 Ek weet die dae is moeilik. 
 Ek weet ons is in Christus een! 
 Dankie dat jy 'n lewende lidmaat van die bruidsgemeente Montanapoort is. 
 
 
Fase 4 landsdinge én Montanapoort gemeentedinge: 
Loof die Here daarvoor dat die Kerkraad reeds op 17 Maart 2020 besluite geneem het 
wat in die hede as korrek bevestig is.  Met instemming van die Kerkraad maak die 
Taakspan die volgende bekend: 
 
 Oggend- en aanderedienste sal steeds tot verdere kennisgewing nie plaasvind nie. 
 DV 31 Mei 2020 se Nagmaal sal met groot hartseer nie bedien word nie. 
 Die 21 jaar gemeentefees sal nie 30 en 31 Mei 2020 plaasvind nie. 
 Katkisasielesse bly tot verdere kennisgewing die verantwoordelikheid van die 

verbondsouers. (vgl. Doopformulier) 
 Belydeniskamp:  Katkisante se ouers sal DV besluit.  Asook oor die hoe van die 

belydenis aflegging. 
 Bybelstudie vind ongelukkig nie plaas nie. 
 Troosdienste:  In geval van die dood van 'n dierbare met dr. Heystek te skakel. 



Aan almal wat verjaar: 

Hartlik geluk 

 Huisbesoek, hospitaal- en siekebesoek deur die predikant:  Kontak dr. Heystek sodat 
opsies oorweeg kan word. 

 Kommunikasie (Woordbediening): 
 Woensdae:  Poortpos en meer . . . . 
 Sondae:  YouTube skakeling in oordenking om 10h00 

 Kerkkantoor:  Admin Beampte werk tot verdere kennisgewing van haar huis af. 
"Kantoor-ure":  Weeksdae 08h00-14h00 
Selnommer:  072 980 9287 
Indien die Admin Beampte u oproep nie beantwoord nie (onthou 'n selfoon het nie 'n 
besettoon nie) sal ons suster jou terug skakel. 
Oorweeg ook die whatsapp opsie. 

 Ons dankbaarheidslewe: 
 Ons dankbaarheidsoffer vir die instandhouding van die Here se Montanapoort 

gemeente: 
 Dmv Aftrek/Debietorder:  Gaan rustig so voort. 
 EVT:  Baie dankie 
 Dmv koeverte:  Sal jy asb 'n deposito maak. 

ABSA Tjek Rekening 
Rekening naam:  Gereformeerde Kerk Pta-Montanapoort 
Rekening nommer:  404 960 3702 
Tak kode:  632 005 
Verwysing:  Voorletters en van (belangrik asseblief) 

Dankie dat lidmate vir wie dit moontlik is nog nie hulle offergawe gestaak het 
nie. 

 Offergawes vir die dienswerk van die Diakens:  Sal jy groot asseblief 'n 
dankbaarheidsoffer inbetaal: 

ABSA Tjek Rekening 
Rekening naam:  Gereformeerde Diakonie Pta-Montanapoort 
Rekening nommer:  405 609 3922 
Tak kode:  632 005 
Verwysing:  Voorletters en van (as jy dit so verkies) 

 
 
 
 
 
 
 
Ons "help mekaar" dinge: 
(Let wel:   
 Die Kerkraad aanvaar geen verantwoordelikheid vir dienste deur adverteerders 

gelewer nie. 
 Skakel met die Admin Beampte indien jy 'n advertensie wil plaas.  Indien 

goedgekeur en indien daar 'n plekkie in die nuusbrief is, plaas ons dit graag.) 
 



 
 

  

Riaan 083 312 2953 



  



Skrifoordenking 
 
Skriflesing:  Psalm 23 
 
Ons Woensdag fokusvers:  Psalm 23:2,3 
 
My gedagte-vir-die-dag vir jou:  "Geloof is . . . . .   

  om te rus in God se liefde,  
  in sy teenwoordigheid  
  en in sy voorsiening . . . ." 

 
 
Die goeie nuus vir jou vandag is: 
 
 GOD WIL HÊ JY MOET TYD SAAM MET HOM DEURBRING! 
 
 
Psalm 23:2,3 . . . .  My gebed vir jou is dat jy vandag jou skoene kan uitskop en 
spreekwoordelik op jou rug op die gras van God se genade kan lê en jou gesig na die 
winterson toe draai.  Die waters van vrede . . . . 
 

EN 
 
Die nuwe krag in Christus vir jou.  Vandag se dae . . . .  maar met ekstra tyd beskikbaar 
vir die ewigheid.  
 
Die Here is ons Herder! 
 
 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter) 


