
Die Poortpos en meer . . . . 
                         20 Mei 2020 
 

Evangelienuus vir elke Montanapoorter 

"Uit liefde reik U my die hand, 

  u regterhand in troue bystand. 
  U liefde, Heer, is onbeperk; 
  wat U bewerk, laat U nie daar nie. 
  Hou dan die werke van u hand, 
  o Heer, in stand, laat dit nie vaar nie . . . . ." 

 
 
 
Liewe Montanapoorter, 
 
Baie dankie dat ek gou met jou kan gesels.  Fasedae . . . .  Lewensdae wat ingrypend 
anders is as die jare wat verby is. 
 

STERKTE IN DIE HERE! 
 
 
Ek vestig graag jou aandag op die volgende: 

 
 Nagmaal DV 31 Mei: 

Word ongelukkig nie bedien nie. 
 

 Montanapoort 21e bestaansjaarfees van 30 Mei: 
Word uitgestel tot verdere kennisgewing en besluit deur die Kerkraad in die lig van 
omstandighede. 
 

 Gereformeerde Vriendekring Midweek-toer: 
Afgestel vir 2020. 
 

 Algemene Sinode GKSA van 2021: 
Uitgestel tot DV Januarie 2022. 
 

  



 Katkisasie: 
 Voorskools - Gr. 7: 

 Les 11 
 Hulpkategete sal met ouers in verbinding tree om te hoor hoe en 

waar hulle moontlik kan help. 
 

 Gr. 8-10: 
 Heidelbergse Kategismus:  Sondag 10-12 
 Ouers:  Ek het nog nie van al die ouers terugvoer ontvang oor: 

 Selfoon waarop 'n toepassing afgelaai kan word. 
 Skootrekenaar van u kind. 
 E-pos adres van en selfoonnommer van katkisant. 

 

 Belydenisklas: 
 Hoofstuk 7 - Gesonde Leer. 
 Ek en die katkisante sal gesels!!? 

 
 
Ons dink aan: 
 Almal wat in die dae verjaar.  Geseënde jaar. 
 Kinders en studente met die aanlyn-onderrig van elke dag.  Seën en insig ook aan die 

ouers. 
 Mekaar omdat elkeen van ons uniek-vreemde tye met baie uitdagings beleef. 
 Die Kerk van ons Here Jesus oor die hele aarde. 
 Elke bejaarde!! 
 Siekmense in die gemeente waarvan ek bewus is en ook elke andereen. 

 In die gemeente:  Jakkie Brits, Pikkie van der Merwe, Nettie Cloete,  
Hanli Grabe, Marie Aucamp, Sarie Malan, Frances van Zyl, André Grobler,  
Nell Kurpershoek. 

 Montanapoorters wat oorsee woon en werk. 
 
Simpatie: 
 Sr. Louise Ferreira.  Louise se broer, Bones van der Linde is verlede Saterdag 

oorlede. 
 Sr. Mariëtte Bosua:  Ons sr. se niggie is onlangs oorlede. 

 
Pinksterfees (op internet) 30 Mei 2020 om 09h00: 
Gee jou kontakbesonderhede deur aan:  kerkkantoor@annlin.co.za of skakel met dr. 
Pieter. 
 
 

Lees en dink na oor Matteus 6:25-34. 
Dit is Jesus se langste preek oor kommer. 

  



Skrifoordenking 
 
Skriflesing:  Markus 9:14-29 
 
Ons Woensdag fokusvers:  Markus 9:24 (NLV) 
 
My gedagte-vir-die-dag vir jou:  HELP MY TOG, HERE! 
 
 
Die Nuwe Lewende Vertaling vertaal vers 24 allermooi: 
 

"Help my tog Here om nie meer te twyfel nie . . . . !" 
 
Só smeekroep die pa waarvan in Markus 9:14-29 vertel word.  Moontlik ook die gebed 
van jou hart?! 
 
Die Markus 9 pa het baie hartseer en kommer beleef.  Sy seun meer as ernstig siek.  Die 
pa het alles probeer.  Selfs vir Jesus se dissipels gevra om te help.  Niks wou "werk" nie.  
Totdat Jesus op die toneel verskyn.  Jesus sê: 
 

"Ek kan help!" 
"Ek sal help!" 

 
En die woorde van vers 24 oor dié pa se lippe: 
 

"HELP MY TOG HERE OM NIE  MEER TE TWYFEL NIE . . . . ." 
 
Anders gesê: 

"Ek glo Here máár ek twyfel ook!" 
 
Klink dit bekend?  Moenie skaam wees om "ja" te sê nie.  Want, twyfel is die geraamte in 
die kas van geloof!  Maar die mooi van die evangelie is dat Bybelboeke soos onder andere 
Job, Prediker, Psalms en Klaagliedere afdoende bewys lewer dat die Here menslike 
twyfel begryp!  M.a.w. in die lewe en in die gemeente is daar plek vir twyfelaars. 
 
"Help my Here, help my tog, om nie meer te twyfel nie."  So vra ek en jy in die Naam van 
Jesus Christus.  En hou in gedagte - vers 27 van Markus 9: 
 

Die seun van Markus 9 hét gesond geword. 
 
 

VREUGDE IN CHRISTUS VIR JOU DAG EN DAE! 
 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter) 


