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"Groot geword met die genadebrood van die Woord." 

 
 
 
Liewe suster, broer, kleinding en jongmens 
 

 
Die eerste geselsnota van Vlak 2 van die grendeldae.  Amper daar!! sou mens 
wou sê!  Nog net vlak 1 en wie weet . . . . dan loop dinge dalk weer normaal in 
'n moontlik meer realistiese normaal as in die verlede. 
 
Ek kom dagsê met die woorde van Jesaja 40:28 in my gedagte: 
 

"DIE HERE IS DIE EWIGE GOD, 
 SKEPPER VAN DIE HELE AARDE. 
 HY WORD NIE MOEG NIE, 
 HY RAAK NIE AFGEMAT NIE 
 EN SY INSIG IS ONDEURGRONDELIK!" 

 
 
Ek deel die volgende 4 "afkondigings" met jou: 
 
1. Vlak 2 van die Nasionale inperking én die Montanapoort bruidsgemeente 

van ons Here Jesus:  (Namens die Kerkraad, die volgende) 
 

1.1 Eredienste in die Kerkgebou:  Voorlopig steeds geen eredienste nie. 
1.2 Kerkraad- en Diakonie vergaderings:  Geen tot verdere 

kennisgewing. 
1.3 Katkisasie in klasverband Gr. 0 - Gr. 10:  Geen les tot verdere 

kennisgewing. 
1.4 Funksionering van Diensgroepe:  Virtueel soos tydens vorige vlakke 

van inperking. 

/ 



1.5 Huisbesoek deur VDM en ander ampsdraers:  Op versoek van 
lidmate met alle moontlike risiko's verreken. 

1.6 Troosdienste:  Soos wat reëlings tydens vlak 3 van toepassing was. 
1.7 Admin Beampte (Kerkkantoor):  Kantoor steeds gesluit en die 

Admin Beampte werk voorlopig nog DV September 2020 van die 
huis af. 

1.8 Finansies en Admin Sake:  Voorlopig soos die afgelope maande 
hanteer. 

1.9 Hospitaalbesoek:  Indien hospitaal waar lidmaat verpleeg word 
besoeke toelaat én die betrokke ampsdraer daartoe instem. 

1.10 Bybelstudie:  Voorlopig geen byeenkomste o.l.v. die Kerkraad nie. 
 
2. Evangelieserings Diensgroep se Japan-nuus:   

 

Die omstandighede hier in Japan 
  

 

Soortgelyk aan die situasie in die res van die wêreld sukkel Japan ook 
met die pandemie van Covid-19.  Alhoewel die getalle in Japan nie so 
beduidend groot soos in Suid-Afrika is nie, het dit die laaste paar dae 
weer redelik skerp begin styg.  Aangesien die Japannese geken word as 
'n nasie wat wetsgehoorsaam is, bring meeste Japannese hulle kant om 
die virus se verspreiding te voorkom. 
  
Dit is ook nou Japan se reënseisoen wat amper elke jaar groot vloede 
veroorsaak.  Die foto's van die oorstromings in die suide van Japan, is 
vroeg in Julie geneem.  Die tifoonseisoen begin ook binnekort wat 
gereeld kommer wek weens die skade wat dit kan verrig.  In dit alles is 
ons bewus dat ons 'n God wat in beheer is van wind en storms, dien. 
 
"Toe staan Hy op, bestraf die wind en sê vir die see:  “Hou op!  Bedaar!”  
Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom.  Toe sê Hy vir 
hulle:  “Waarom is julle bang?  Het julle dan nie geloof nie?”  Hulle is met 
groot ontsag vervul en het vir mekaar gesê:  “Wie kan Hy tog wees dat 
selfs die wind en die see Hom gehoorsaam?”"   (Markus 4:39-41). 

 
3. Doppiesprojek:   

Baie dankie vir elkeen wat met soveel entoesiasme aan dié projek meegewerk het.  
As gevolg van meer as een rede, op grond van korrespondensie met The Sweathearts 
Foundation, gaan/moet die doppiesprojek 'n "nuwe baadjie" aantrek. 
 
MET INGANG 19 AUGUSTUS 2020 WERK DINGE ANDERS. 
 



1. Doppies word nie meer by die kerkgebou/terrein afgegee nie.  Rede?  Die 
Sweathearts Foundation is nie meer in die posisie om die groot hoeveelhede 
doppies by die kerk te kom oplaai nie. 

2. Lidmate is steeds welkom om doppies vir The Sweathearts Foundation bymekaar 
te maak, 

 

MAAR 
 

3. LIDMATE GAAN LAAI DIE DOPPIES   SELF   AF BY   EEN   VAN DIE 
VOLGENDE VERSAMELPUNTE: 

 Skilderstraat 413, Silvertondale 
 Farm 38, Roodeplaat 
 16 Kosmos Singel, Ryhoue Roodeplaat 
 669 Lineastraat, Dorandia 
 Hercules Bakkery, 516 Karel Trichardtstraat, Mountain View 
 464  29ste Laan, Villeria 

L.W. The Sweathearts Foundation het nie aan my telefoonnommers van 
bestaande versamelpunte verskaf nie.) 
Wanneer jy doppies aflaai sê dan dit is vir:  The Sweathearts Foundation. 

 
 
ONDERLINGE MEELEWING:  

 
 Simpatie: 

 Sr. Jane Dreyer is Maandag oorlede.  Mag die grootTrooster haar familiemense 
troos.  Br. Jan Goede was oor jare haar ouderling toe hulle in GK Meyerspark 
lidmate was. 

 Die familie van die slagoffers:  die Kalahari-tragedie by die Blinkwater-lodge dae 
gelede.  Drie egpare met kinders.  Die Bauer-, Carstens-, en Davin- gesinne was 
betrokke.  Aldrie die pappa's is oorlede en saam, by die skryf van die Poortpos, 
soveel as 9 van genoemde gesinslede oorlede. 
As die Here 'n mens nie krag gee nie . . . . . 

 Sr. Hettie Yssel (072 892 1246) se skoondogter wat oorlede is. 
 

 Montanapoorters wat siek is (waarvan ons bewus is): 
Hans Wessels (083 207 5404);  Koos Engelbrecht (083 778 6557) se ma;  Cilla 
Venter (082 395 6118) se seun;  Nell Kurpershoek;  Sarie Malan (083 308 0295);  
Pieter en Louise Kruger (082 456 6495). 

 
 VERJAARSDAE:  (19-25 Augustus)    

Lekker verjaar!  (Ps. 134-1:1 se woorde jou toegesing) 
Augustus: 
19 Cimoney Snyman (072 763 2736). 
20 Maria Aucamp (082 876 2593),  Lena Buys (076 041 0055),   
 Mariëtte Meyer (082 832 1560). 
21 Alet Marx (076 609 8385),  Henk Rautenbach (082 841 7723),   



 Ricardo van der Westhuizen (072 191 6371). 
22 Apie Kruger (082 801 6361). 
24 Dougie Ferreira (082 090 3222),  Nina Joubert (071 446 8240). 
25 John Aspinall (082 445 9329). 

 
 Ons dink aan: 

 NG gemeente Burgersdorp wie se kerkgebou  Maandag deur 'n brand, wat a.g.v. 'n 
elektriese kortsluiting in die koepel ontstaan het, erg beskadig is. 

 Die Gereformeerde gemeente Burgersdorp wat DV op 23 Augustus 2020 hulle 
"nuwe" predikant ontvang.  Proponent Hanno en Lizani van Schaik (en klein Handri). 
Hanno is 'n kleinseun van br. Joop van Schaik (083 688 0337) van die 
Montanapoort gemeente. 

 
 Ons dank en waardering vir: 

Vlak 2 : Nasionale Inperking! 
 Wees realisties. 
 Tree verantwoordelik op. 
 TREE INTELLEGENT OP. 

 
 Katkisasie:   
 

 Voorskools - Gr. 7: 
 Les 19 

 

 Gr. 8-10: 
 Sondag 32 en 33:  Heidelbergse Kategismus.   

 

 Belydenisklas: 
 DV Donderdag dieselfde tyd en plek. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO SÊ DIE HERE, HERE 
AUGUSTUSMAAND . . . . .  VROUEMAAND! 

 
 
 
Lees:  Spreuke 31:10-31 
Tekstema: Lewenslesse vir vroue uit Spreuke 31. 
 
Elke vers van Spreuke 31:10-31 spreek vanself.  Elke vers "vroulik-mooi". 
 
Die uitdrukking "'n deugsame vrou" word die eerste keer gebruik in Boas se beskrywing 
van Rut se reputasie (Rut 3:11). 
 
En die allerkern van Spreuke 31:10-31? 
 

"DIE DEUGSAME VROU IS NIE 'N MAATSTAF  
  WAARAAN ALLE VROUE GEMEET WORD NIE,  
  MAAR 'N DOELWIT WAARHEEN ALLE VROUE  
  BEHOORT TE BEWEEG . . . . " 

 
EN ! ! ! 

 
 Daar is geen grimering wat 'n vrou beter sal laat lyk as godvrugtigheid nie. 
 Daar is geen etiket wat respek en eer verdien soos geregtigheid nie. 

 
Vrouwees in Christus . . . . .  Wat 'n genade! 
 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter)  


