
Die Poortpos en meer . . . . 
                         10 Junie 2020 
 

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

 
Liewe Montanapoorter 
 
Ek groet jou met die woorde van Spreuke 15:15 . . . . . 
 

"DIT GAAN ALTYD SLEG 
 MET 'N BEDRUKTE MENS; 
 DIE BLYMOEDIGE MENS SE HELE LEWE IS 'N FEES." 

 
EN 
 
Spreuke 18:10 . . . . . 
 

"DIE NAAM VAN DIE HERE IS 'N STERK VESTING; 
 DIE REGVERDIGE VIND DAAR SKUILING." 

 
 Ek dink aan jou. 
 Ek bid vir jou. 
 Ek het begrip vir jou moontlike onsekerheid en dalk moedeloosheid. 
 Ek verstaan indien jou beursie a.g.v. die grendeltyd minder sente in het. 
 Ek kan net dink wat deur jou kop gaan indien jy in die dae jou werk verloor het, of 

dat jou besigheid dalk deure moet toemaak. 
 
 
Koinonia (Onderlinge meelewing) 

 Simpatie: 
Met br. Alexz Haages (082 333 8751) na die afsterwe van sr. Karin, sy vrou. 
 

 Siekmense (waarvan ons bewus is): 
Cilla Venter (082 395 6118),  Pieter Kruger (082 456 6495),  Sarie Malan (083 308 
0295),  Jan Coetsee (082 900 7269) se broer,  Nell Kurpershoek,  Frances van Zyl 
(083 653 9070),  Anita Erasmus (082 374 7704),   

 

 Bejaardes van die gemeente: 
Mag die Here elkeen van julle vashou en bewaar. 

 



 Attestaat:  Ons verwelkom 
Vanaf die Gereformeerde Kerk Thabazimbi:  Sr. Magdalena, Adriana, Francina, 
Carolina van der Linde.  Magda, jy is meer as welkom.   
Haar selnommer:  083 413 6508 

 

Verjaarsdae:  (10-16 Junie 2020) 
Hartlik geluk en seën vir die jaar. 
10 Annette Oeschger (082 312 5286). 
11 Anna le Roux (082 595 9687). 
12 Etienne Bergsma (082 420 2881),  Monica Jv Rensburg (082 687 7574). 
13 Nicoleen du Plessis (078 543 1421),  Louise le Roux (082 595 9687). 
14 Marie-Louise Bedford (079 128 1138),  Lucy Erasmus (082 873 7566),  Marina 

Steenkamp (084 978 0458). 
15 Jakkie Brits (Sorgsentrum-hoogs bejaard) 
 
 
'n Mededeling of twee: 
'n Broer van die gemeente ry vir klompie weke op hande elke Sondag Orkney toe en kom 
Vrydae terug.  Gesels met dr. Pieter indien jy moontlik wil saamry of 'n pakkie op die 
roete wil laat afgee. 
 
CD Spelers: 
Ons het 6 nuwe CD spelers vir lidmate wat preke op CD wil luister.  Gesels met dr. 
Pieter. 

 
 

Katkisasie:   
 
 Voorskools - Gr. 7: 

 Les 14 
 Hulpkategete sal met ouers in verbinding tree om te hoor hoe 

en waar hulle moontlik kan help. 
 

 Gr. 8-10: 
 Heidelbergse Kategismus:  Sondag 20 
 Ouers help groot asb Sondag 20 en vandag is bitter belangrik. 

 
 Belydenisklas: 

 Ons sal met mekaar gesels.  Hoofstuk 1, 3-8 moet jy mooi na 
kyk. 

 Dankie vir die reëling wat ons kon tref. 
 

  



 

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

 

Diens van motors: 
Goeie vakmanskap.  Jy sal nie teleurgesteld wees nie.  
Vir verdere navraag - praat met dr. Pieter 082 682 1142 

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 



Van die Woord se woorde (bakengedagtes langs jou lewenspad) 

 
Lees:  Matteus 25:1-13 
 
Fokusvers:  Matteus 25:5,6 
 
 
 

Die Bruidegom (Jesus) is oppad!  KYK UIT VIR HOM! 
 
Om met verwagting na iets uit te sien gee inhoud en betekenis aan selfs die aakligste 
dag of omstandighede . . . . 
 
 Die koudste winter skep in my die verwagting dat die somerson nie vir altyd weg is 

nie. 
 Die seerste operasie is die geboorteplek van herstel en die uitsien na beter dae. 

 Om die dag na die nag te verwag . . . . 
 Om die Here in jou druk te verwag . . . .  (Maak alles die moeite werd.) 

 
"EK HET NA GOD SE HULP GESMAG, 
 EK HET DIE HERE LANK VERWAG; 
 HY HET NA MY TOE AFGEBUIG, 
 SY OOR NA MY GEROEP GENEIG . . . ." 
 
Om met verwagting, opgewonde te bly wag, want hoor wat staan in Matteus 25: 
 

"HIER KOM DIE BRUIDEGOM! 
 GAAN HOM TEGEMOET!" 

 
 
Vir vandag net die volgende: 
 
Die Here verwag van jou, sy kind, dat jy 'n verwagtende mens moet wees.  'n Mens met 
'n doel én net met die ou dingetjies wat jou daagliks besig hou. 
 
Hier kom die bruidegom! 
 
Verwag jy Hom?  Sy naam is Jesus, die Here!   
Wag jy geduldig? 
Is jy opgewonde? 
 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter) 


