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"Groot geword met die genadebrood van die Woord." 

 
 
 
Liewe suster en broer en kind, 
 

 
Ek skryf die hoeveelste "inperk-Poortpos" (Dag 139), met die woorde van 
Spreuke 16:32 wat in my hart leef. 
 

"'N GEDULDIGE MENS HET MEER WAARDE AS 'N BEDREWE VEGTER, 
 'N MENS MET SELFBEHEERSING MEER AS IEMAND WAT 'N STAD INNEEM . . . ." 

 
Tydens inperkdae wat net aanhou en aanhou en die "onsigbare vyand" meer 
as 10 000 sterftes in die mooie RSA op sy kerfstok het, dank ek die Here 
vir die meeste Montanapoorters se: 
 
  GEDULD    en    SELFBEHEERSING 
 
Dankie dat jy hierdie twee gawes van die Heilige Gees uitleef . . . . 
 
Geduld met: 
 

 jouself 
 jou medemens 
 kind en kleinkind en skolesaak 
 jou omstandighede 
 jou stadsraad 
 die kerk en die gemeente 
 jou eie ongeduld 

 
 
 



Selfbeheersing: 
 

 wag voor jou mond (soos masker voor jou mond); 
 sonder alkohol en sigarette; 
 as die inperking vir jou een te veel word; 
 as mens nie oorgrens kan ry om te gaan vakansie hou of "te gaan 

blomme kyk" nie; 
 as dinge nie "loop" soos jy beplan het nie. 

 
EK LOOF DIE HERE VIR JOU! 
 
 
"MEKAAR"-DINGE TUSSEN ONS AS MONTANAPOORTERS:  
 
 VERJAARSDAE:  (12-18 Augustus)   Geniet jou dag! 

Augustus: 
12 Carmi Frouws (072 563 2335). 
13 Sarie Kruger (083 651 2258),  Cilla Venter (082 395 6118). 
14 Rina Winter (083 293 5492). 
15 Pieter Coetzer (079 170 8606). 
17 Sharon Willemse (082 754 0644). 
18 Christiaan Lessing (082 495 5037 - pappa). 

 
 Montanapoorters wat siek is (waarvan ons bewus is): 

Verlede week se lysie het nie verander nie.  Loer gerus net weer op jou rekenaar. 
 

 Geluk: 
Martie Visser (082 408 7029) met die geboorte van 'n agterkleinseun. 

 
 AUGUSTUSMAAND . . . .  VROUEMAAND:  

Ons dank die Here vir al die vroue en meisiekinders vir hulle opoffering en diens in  
kerk en Koninkryk! 

 
Saam sê ons: 
DANKIE HERE WANT ONS HET ONDANKS ALLES STEEDS SO BAIE OM VOOR 
DANKBAAR TE WEES!! 
 
 
 Katkisasie:   
 

 Voorskools - Gr. 7: 
 Les 18 

 

 Gr. 8-10: 
 Sondag 31:  Heidelbergse Kategismus.   



 

 Belydenisklas: 
 DV Donderdag van 17h00-19h00.  Dankie vir julle hartlike 

samewerking. 
 

 Annonieme bydraes: 
Twee bydraes in die kerk se rekening inbetaal sonder verwysing (R3500 en R500). 
Indien dit jou bydrae is en teenoor jou naam moet reflekteer kontak asseblief vir 
Mariki 072 980 9287 om so aan te dui. 
In die toekoms asseblief jou naam en van te gebruik as verwysing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO SÊ DIE HERE, HERE! 
 
(Enkele vrouefigure in God se Woord!  Augustusmaand:  Vrouemaand) 
 
Lees:  Eksokus 2:1-10 
Fokusvers: Eksodus 2:4 
Tekstema: Om "tweede viool" te speel is soms  belangriker as wat mens dink! 
 
Mirjam . . . .  Die ousus van Aäron en Moses.  Die redelik op-die-agtergrond-vrou  in die 
groot plan van die lewende Here.  Mirjam het spreekwoordelik "tweede viool" gespeel.  
In Eksodus 2 is Mirjam 'n babaoppasser.  Die baba Moses wat op die Nyl in 'n mandjie 
gedryf het.  Die bekende Bybelverhaal wat ons almal kleintyd met verwondering na 
geluister het. 
 
Mirjam, die vrou-(mens) wat, sê Eks. 2:4: 
 
 Op 'n afstand gaan staan het om te sien wat met Moses gebeur. 
 
Want dit was onder moeilike omstandighede dat Moses gebore word vir Amram en 
Jogebed uit die stam van Levi  (Vergelyk Eksodus 1:8-22.)  Die farao se poging om die 
getal van die Israeliete te beperk.  In die geloof kry Jogebed 'n biesiemandjie, laat 
Moses aan die kant van die Nyl daarin dryf en vertrou hom aan God toe.  Ook die 
Hebreërskrywer (11:23), sê baie jare later hier iets oor. 
 
En Mirjam het elke dag gewoon net op 'n afstand gaan staan om so Moses se 
babaoppasser te wees.  



 
Mirjam . . . .  die vrou wat op 'n afstand gestaan het!  Sy het stil eenkant gestaan en kyk 
wat met haar bababoetie Moses gebeur.  Om met 'n voorstel te kom toe die farao se 
dogter Moses tussen die riete opgemerk en deur haar diensmeisies laat haal is. 
 
Mirjam se voorstel?  (Vers 7) 
 

"Mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreuse vrou met 'n pasgebore baba, dat 
sý die seuntjie vir u kan laat drink?" 

 
En juis hierdie voorstel van die "eenkant-staan" vrou bewerkstellig onder andere dat 
Moses: 

 God se volk onder die farao se slawerny sou uitlei; 
 Die eerste vyf boeke van die Ou Testament sou skryf; 
 Veertig jaar lank bemiddelaar tussen mens en God kon wees. 

 
Mirjam staan op 'n afstand . . . . 
En jy? 
 
Vertrou God met jóú plek in die lewe! 
Ek en jy om nederig om Christus wil te sê: 
 

HELP MY OM TEVREDE TE WEES MET WAAR U MY PLAAS (ÉN WAAR NIE).  
HELP MY OM GETROU TE WEES IN DIE TAKE WAT U MY OPLÊ . . . . . 
LEER MY OM U, O HERE, TE VERTROU EN TE VOLG OP U MANIER EN NIE MY 
MANIER NIE. 

 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter)  


