
Die Poortpos en meer . . . . 
                         13 Mei 2020 
 

       48 GRENDELTYD-DAE! 
 En die Here sorg én voorsien én 
 bewaar én koester ons steeds! 

   LAAT ONS GOD SE GROOTHEID VIER! 
 
 
 
Montanapoorter, 
 
Vandag net enkele opmerkings.  Almal van ons dalk al bietjie moeg vir die een e-pos en 
whatsapp boodskap na die ander met standpunte en uitgangspunte en versoeke en 
oordenkings en wat nog meer. 
 
Ongeag wat die lewe in die dae op 'n skinkbord vir jou aandra, wil ek Helen Keller aanhaal 
wat op 'n dag gesê het: 
 

"SOEK DIE SONSKYN DAN SAL JY NIE DIE SKADUWEES SIEN NIE . . . ." 
 
Chuck Swindoll het eenkeer geskryf: 
 
"DIE LEWE IS 10% WAT MET ONS GEBEUR EN 90% HOE ONS DAAROP  
 REAGEER!" 
 
En net nog Thomas Aquinas se opmerking wat ek in Engels aanhaal: 
 
"TO ONE WHO HAS FAITH, NO EXPLANATION IS NECESSARY.   
 TO ONE WITHOUT FAITH, NO EXPLANATIONS IS POSSIBLE . . ." 
 
 
1. Die gemeenskap van gelowiges:  (Romeine 12:10): 

 

Dankie: 
Vir elke selfoonnota en e-pos en selfoonoproep van die Montanapoortes wat my 
daagliks bereik.  Die krag van jou gebed is aanvoelbaar in my lewe.  Dr. Pieter 
 
 



Almal wat verjaar het die afgelope dae en elkeen wat in die komende dae verjaar: 
Vir julle sê ons:  GELUK 
Vrede en vreugde! 
 

Vir die Dopperduimpies en Dopper-Tjoppers: 
Dankie vir julle kinderlike geloof en stralende gesiggies. 
 

Siekmense: 
 Sterkte aan almal wat olik voel!  Die winter is om die draai.  Daarom aan elke 

lidmaat: 
WEES VERSIGTIG! 

 

 Die volgende lidmate se name te noem (sonder om doelbewus iemand te vergeet): 
 Sarie Malan 
 Frances van Zyl 
 Jan Coetsee se broer 
 Louise Ferreira se broer.  Van ons ken hom.  Bones van der Linde.  Vir baie 

jare adjunkhoof van Hoërskool Montana. 
 Nell Kurpershoek 
 Nelie du Plessis 
 Nadia Joubert 
 Gerda Oelofse se seun 

 
2. Katkisasie reëlings!!! 

 

Voorskools - Graad 7: 
 Die beginsel:  Kategese is die verantwoordelikheid van die ouers! 
 Vriendelike versoek dat ouers die lesrooster op die jaarprogram sal volg.  

Vir die week:  LES 10. 
 Hulpkategete sal met ouers in verbinding tree om te bepaal hoe daar 

moontlik interaksie tussen ouers/kind en katkisasie oom/tannie kan wees. 
 

Gr. 8 - 10: 
 Ouers word vriendelik versoek om te kyk of die katkisant Sondag 6-9 van 

die Heidelbergse Kategismus bemeester het. 
 Ouers word versoek om vir dr. Pieter te laat weet.  (Voor of op 

eerskomende Vrydag, dr. Pieter 082 682 1142): 
 of jou kind 'n skootrekenaar of selfoon het waarop 'n toepassing 

afgelaai kan word. 
 Epos adres/selnommer van katkisant. 

 

Belydenisklas: 
 Dr. Pieter sal op die groep met jou gesels. 
 Ek oorweeg "Google Meet" as toepassing om ons lesse Woensdagaande aan te 

bied.  Hieroor sal ek nog dink en finaal besluit. 
 OUERS:  Maak intussen seker dat die katkisant Hoofstuk 4-6 van Gesonde 

Leer deeglik bestudeer het. 



 

  Afrikaans-hulpverlening t.o.v huiswerkopdragte 
  of enige ander vrae (veral tydens grendeltyd) 
  Kontak Lida de Jager  084 092 4562  
 

 
3. 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:  Eksodus 14 
 
Ons Woensdag fokusvers:  Eksodus 14:15 en 16 
 
My gedagte-vir-die-dag vir jou:  DINK NUUT EN DOEN ANDERS 

 (MET OORGAWE)!   
 
 
Jy is seker ook al, soos ek, moeg om oor krisisse te praat.  Maar ek wil sê: 
 

As jou grootste vyand (probleem) jou van agteraf inhaal, 
en voor jou is die see . . . . . 

 
DÁN HET JY  MOEILIKHEID! 
 
Vasgedruk van "alle" kante. 
 
Die doodloopstraat-ding.  Amper iets soos die "inperkingsmasker" wat mens doodsmoor.  
(Net 'n opmerking wat dalk nie vir jou so 'n groot krisis is nie.)  Jy in die middel van 
krisisdinge!  Skaakmat.  Magteloos.  Die ek-kan-nêrens-heen-nie-gevoel. 
 
Moses en die volk.  Ek en jy en Eksodus 14 en 2020.  Moses wat, soos baie van ons in 
vandag se dae benoud roep.  Met die lewende Here wat steeds sê: 
 

"Waarom roep jy (julle) so benoud na my?" 
 
En die Here wat in vers 16 eintlik so mooi vir Moses sê: 
 

"DINK NUUT!" 
 
Jy sal saamstem.  Wat die Here vir Moses "voorgestel" het was nie 'n "gewone" 
oplossing vir die "besondere" krisis waarin hy en die volk hulle bevind het nie.  In 'n mate 
'n "belaglike" oplossing. 
 

VOEL JY DALK VANDAG SOOS MOSES DESTYDS? 
 
So 'n tipiese Filistyne agter en die Rooi See voor gevoel?  Lees vers 16 weer mooi!  Want 
die plan het gewerk! 
 
Vers 16 sê:  In 'n krisis kan jy nie altyd bloot "volgens die reël" optree nie!  Dink nuut, 
wil die Here sê.  Want weet jy wat? 
 
  
 



IN CHRISTUS IS JY NIE NET 
TOT "NUUT DINK" INSTAAT NIE  
MAAR JY IS MEER AS OORWINNAAR 
 

EN DUS TOT   ALLES   INSTAAT. 
 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter) 


