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Evangelienuus vir elke Montanapoorter 
                             1999 - 2020 
"Groot geword met die genadebrood van die Woord." 

 
Liewe Montanapoorter 
 
Vlak 3 van pandemietyd . . . . . 
 Die ekonomie kan ontwaak. 
 Skoledinge begin aan die gang kom. 
 Sosiale afstand en maskers. 
 Sommige kerkdeure is "oop" en ander "toe". 
 Onsekerdae en wintertyd. 
 Een persverklaring na die ander een. 
 Handewas en touestaan by die apteek en winkel. 
 Vra oor baie dinge - selfs hoekom is die kroeg "toe" en die kerk "oop". 

 
Vele standpunte en baie mense maak "keelskoon".  Sosiale media gons en sosiale 
dagboeke is nie altyd ewe rustig selfs met predikante wat sê wat hulle dink "gesê" 
behoort te word nie.  Natuurlik ons almal se demokratiese reg om vryheid van spraak te 
mag beoefen. 
 
Nogal 'n vreemde "nuwe-normaal" wat lyk vir my aan die ontwikkel is. 
 
Om dan 'n mens se binnekamerdeur toe te maak en stil-dankbaar God se Woord in 'n 
mens se hand te neem en te vra: 
 

"WAT  SÊ  U, HERE?  
 
En ek lees in Jakobus 3:5 dat die Here sê: 
 

"So is die  tong  ook maar 'n  klein  liggaamsdeeltjie, en tog het dit  groot  mag-  
 'n  klein  vuurtjie kan 'n  groot  bos aan die brand steek . . . ." 

 
Om hiermee vir elke Montanapoorter te sê: 
 

 STERKTE IN 'N JUNIEMAAND SOOS NIE EEN VAN ONS OOIT KON DINK 
DIT KAN WEES NIE. 

 COVID-19:  SOEK DIE GELEENTHEDE IN 'N KRISIS. 
 



Maak 'n nota van die volgende: 
 

 Eredienste in die kerkgebou:  Fase 3 Grendeltyd 
Hierby die nota van die Taakspan, namens die Kerkraad. 
 
Geliefde Montanapoorter 
 

Na aanleiding van die Staatspresident se aankondiging op 26 Mei 2020 dat plekke van 
aanbidding vanaf 1 Junie 2020 mag heropen onder streng die toepassing van regulasies 
soos uiteengesit in 28 Mei 2020 se Staatskoerant, het die kerkraad op aanbeveling van 
die taakspan besluit dat Montanapoort tot verdere kennisgewing nie tydens vlak 3 van 
die inperking, op die basis van maksimum 50 persone teenwoordig, eredienste in die 
kerkgebou gaan aanbied nie. 
 

Die kerkraad wil elke lidmaat verseker dat hierdie besluit geneem is na diep biddende 
oorpeinsing, inaggenome die enorme verantwoordelikheid wat op elkeen van ons rus.  
Dit is verder die taakspan se oortuiging dat daar nie ‘n situasie moet ontstaan, waar 
lidmate as’t ware moet meeding om bywoning van eredienste nie. 
 

Regulasies en voorsorgmaatreëls hou bepaalde uitdagings in en word daar voorsien dat 
dit onafwendbaar deel gaan vorm van ons lewe in die toekoms, maar moet dit verstaan 
word dat die gemeente nie tans oor die nodige kundigheid en infrastruktuur beskik, om 
in verantwoordelikheid, hierdie streng vereistes na te kom nie.  Die regulasies soos 
gepubliseer sal in die afsienbare toekoms in detail bestudeer word, waarna die taakspan 
die kerkraad met ‘n werkbare aanbeveling sal bedien, vir wanneer die beperking in 
getalle opgehef word. 
 

Die kerkraad bedank elke Montanapoorter vir hulle liefde en geduld in hierdie moeilike 
omstandighede.  Ons glo dat die Almagtige God wat alle dinge geskape het, ook Sy 
skepping onderhou en regeer en ons sal lei op die pad vorentoe. 
 

Namens die Montanapoort taakspan. 
 

 Katkisasie:   
 
 Voorskools - Gr. 7: 

 Les 13 
 Hulpkategete sal met ouers in verbinding tree om te hoor hoe 

en waar hulle moontlik kan help. 
 

 Gr. 8-10: 
 Heidelbergse Kategismus:  Sondag 18-19 

 
 Belydenisklas: 

 Hersiening:  Hoofstuk 1, 3-8 van Gesonde Leer. 
 

Groot dankie aan ouers en katkisante vir julle getroue meelewing en 
meedoen. 

 
 



Koinonia (Onderlinge meelewing) 
 

 Ons is bewus van die volgende lidmate wat ongesteld is: 
Frances van Zyl (083 653 9070),  Sarie Malan (083 308 0295),  Daan Fick 
(082 412 9409) se seun,  Gerrie Kirsten (082 532 4218) se seun,  Jan Coetsee 
(082 900 7269) se broer,  Anita Erasmus (082 374 7704),  Nell Kurpershoek,  
Cilla Venter (082 395 6118),  Ané Minnie (082 727 5799). 
 

 Simpatie: 
Met sr. Susan Fourie na die afsterwe van ds. Ben Fourie van Kameeldrift. 
 

 Geluk: 
Hans en Aniki Diedericks (082 770 5683) met die geboorte van hul eerste 
agterkleinkind ('n seuntjie). 
 

 Attestate: 
 Na die GK Pta-Annlin:  br. Barnie en sr. Hanlie van Heerden. 
 Gemeenskap met die GK Montanapoort opgesê:  br. en sr. Louis Smuts en 

kinders. 
 
Dankie, dankie: 
 Offergawes vir die diens van barmhartigheid: 

Vir elkeen se getroue en blymoedige inbetalings in die diakonie se rekening. 
Jou opoffering ontlok vreugde op aarde en in die hemel.  (Matteus 6:1-4). 

 Kerklike dankoffergawe: 
Jou "aanhou" met hierdie opdrag van die Here (2 Korintiërs 9:6,7) is voorwaar 
inspirerend. 
 

Almal wat in die dae verjaar: 
HARTLIK GELUK. 
Mooi dag en 'n jaar propvol uitdagings en hoogtepunte. 
 

  



Van die Woord se woorde (bakengedagtes langs jou pad) 
 

Lees:  Romeine 12 
 
Let veral op wat in Romeine 12:2 staan 

 
 
Ek dink dat een woord sekerlik op elkeen van ons se lippe is . . . .  En diep in elkeen se 
gemoed, naamlik:  
 

VERANDERING! 
 
Ek bemoei jou nie met die detail nie, maar sedert Maart 2020 het vele dinge verander. 
 

 Werksure en omstandighede het verander. 
 Skooltoe gaan het verander. 
 Om te ry en te doen wat jy wil het verander. 
 Om saam te kuier het verander. 
 Die drukgang van week-en lewensdae het verander. 
 Sosiale afstand tussen mense het verander. 
 "Kerk" het verander.  
 
Maar . . . . . 
 

HET JY VERANDER? 
 
Lees Romeine 12:2 mooi en bid die Heilige Gees om jou te laat verstaan dat 'n mens se 
denke, 'n mens se kop deur die krag en leiding van die lewende Here kan verander.  As jy 
wil verander moet jy jou denkpatrone verander. 
 
In die 2020 dae van verandering, wil ek om Christus wil vir jou vra: 
 Het jou uitkyk op die lewe verander? 
 Het jou wantroue en agterdog verander? 
 Het jou kleingeloof verander? 
 Het jou tong verander? 
 Het jou gesindheid verander? 
 Het jou hart verander? 
 Het jou lewe verander omdat Jesus, die Here Sy lewe vir jou opgeoffer het? 
 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter) 


