
Die Poortpos en meer . . . . 
                         25 Augustus 2020 
 

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

 
 
 
Suster en broer in die Here, 
 

 
Ek hoop jy trap versigtig op die pad van elke dag!  Dit is so asof die 
"snelweë" (letterlik) die afgelope maande min was.  Tog kom alles weer "aan-
die-gang" en iets van die dolle gejaag is terug . . . .  En met die provinsiale 
grense "oop" word grense oorgesteek om anderkant Gauteng te gaan kyk of 
alles nog in orde is. 
 
Wat meer is.  Pretoria se verkeer blyk toe nie deel van die "nuwe normaal" 
te wees nie . . . .  Die "ou normaal" is terug! 
 
Vlak 2 met sy uitdagings en geleenthede.  Mag die Here ons bewaar. 
 
Pandemietyd en lewensdae en jou op te roep om saam te sê (sing): 
 

"Op u bly hoop ek, Heer, gedurig; 
  ek sal u altyd loof 
  vir U verlossingswerk. 
  Ontelbaar is U reddingsdade . . . ." 
        (Ps. 71-2:6) 

 
 
AFKONDIGINGS:  

 
 Vlak 2 van die Nasionale inperking én die Montanapoort bruidsgemeente: 

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



 Katkisasie in klasverband Gr. 0 - Gr. 10:  Geen les tot verdere kennisgewing. 
 Funksionering van Diensgroepe:  Virtueel soos tydens vorige vlakke van inperking. 
 Huisbesoek deur VDM en ander ampsdraers:  Op versoek van lidmate met alle 

moontlike risiko's verreken. 
 Troosdienste:  Soos wat reëlings tydens vlak 3 van toepassing was. 
 Admin Beampte (Kerkkantoor):  Kantoor steeds gesluit en die Admin Beampte 

werk voorlopig nog DV September 2020 van die huis af. 
 Finansies en Admin Sake:  Voorlopig soos die afgelope maande hanteer. 
 Hospitaalbesoek:  Indien hospitaal waar lidmaat verpleeg word besoeke toelaat én 

die betrokke ampsdraer daartoe instem. 
 Bybelstudie:  Voorlopig geen byeenkomste o.l.v. die Kerkraad nie. 
 

 Doppiesprojek: 
Versamelpunte waar Montanapoorters doppies vir The Sweathearts Foundation kan 
gaan aflaai: 
 Skilderstraat 413, Silvertondale 
 Farm 38, Roodeplaat 
 16 Kosmos Singel, Rynoue 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 bostaande 
versamelpunte verskaf nie.) 
Wanneer jy doppies aflaai sê dan dit is vir:  The Sweathearts Foundation. 
Doppies word nie meer by die kerkgebou in Stephanweg afgegee nie. 

 
 
ONDERLINGE MEELEWING:  

 
 Saam loof ons die Here vir: 

 Vlak 2 van grendeltyd én vir die meer as 80% herstelkoers van mense wat positief 
vir Covid 19 getoets het. 

 Matelose genade en liefde in die gemeente en ons dienswerk onderling asook in die 
gemeenskap. 

 Weens 'n behoefte aan internet en eposfasiliteite deur sendeling David 
Makananisi uitgespreek het ons Saterdag hierdie sendeling egpaar besoek gelaai 
met skenkings en ook groentesade ens, waar ons met groot  vreugde ontvang 
is.   Die nodige internet is gou gekoppel  en hy het met vinnige begrip geleer van 
die internet.   David was veral verstom toe hy "John 5" intik en 'n hele reeks 
vertalings beskikbaar gestel is! 
David het vertel van die groot armoede en werkloosheid en hy en Agneciah 
gebruik skenkings om diegene wat hy ontmoet in die loop van sy uitreikbediening 
te help versorg.    Die ouer garde (soos ons) vorder mooi met die verstaan van die 
evangelie maar is geneig om in vrees terug te val na voorvadergeeste terwyl die 
jong mense meer werklike begrip toon.   Ongelukkig is dit dan ook so dat wanneer 
hierdie jong mense werksouderdom bereik hulle hierdie gebied verlaat vir 'n 



inkomste.   Agneciah en haar helpers hoop om met die kleuter- en 
naskoolversorging kleiner kinders 'n kans te gee op 'n beter lewe alhoewel daar 
nie geld is vir vergoeding van dienste nie.   Weens die inperking het hierdie 
bediening eers tot stilstand gekom.    Uit ons gesprekke is dit dus duidelik dat 
hierdie gemeente in huidige omstandighede steeds versorg sal moet word en die 
Montanapoorters word aangemoedig om asseblief voort te gaan met skenkings van 
ou klere en huishoudelike items wat nie meer in gebruik is nie.   Agneciah vertel 
dat aangesien bedrading by die kerk en hul huisie onvoldoende is, die melkbokke 
hulle huidige pogings om 'n groentetuin tot stand te bring kortwiek aangesien hulle 
ook die groente geniet wat geplant word! 
Iemand het eenkeer geloop en seesterre in die see gooi wat uitgespoel het en toe 
hy gevra is "wat se verskil 
maak dit nou eintlik" 
aangesien daar so menigte 
nie gered kan word nie het 
hy geantwoord:  "Aan die wat 
gered is, het dit 'n verskil 
gemaak!"    
Mag ons Vader aan ons die 
krag gee om diegene wat Hy 
op jou en my pad plaas 'n 
kans te gee en 'n verskil te 
maak!     
SOLI DEO GLORIA!! 
Groete-in-Christus 
Pieter en Retha 

 
 
 Geluk: 

Sr Adri Mulder (071 356 1536)  met die geboorte van ‘n 2de agterkleinkind.  Ons is 
saam dankbaar. 

 
 Simpatie: 

 Mev. Lina de Bruyn, weduwee van wyle prof Paul de Bruyn (TSP) is onlangs oorlede. 
 

 Montanapoorters wat siek is: 
Sarie Malan (083 308 0295);  Pikkie  van der Merwe;  Jakkie Brits;  Maria Aucamp 
(082 876 2593);  Pieter en Louise Kruger (082 456 6495);  Hans Wessels (083 207 
5404);  Nell Kurpershoek;  Hannie Bedford (073 009 8016). 
EN!! Elkeen waarvan ons nie bewus is nie.  Word gou gesond! 

 
 Ons dink aan: 

 Ons kinders terug by die skool en met 'n druk akademiese program. 
 Al die sakemanne in die  gemeente. 

 
 



 VERJAARSDAE:  (26 Augustus - 1 September)    
Geniet die dag!  Net wat mooi is vir die jaar. 
Augustus: 
26 Louis van Wyk (083 742 2598). 
27 Edna Fourie (083 307 6415),  CW Hooneberg (072 125 5077 - ma). 
28 Fransis de la Rosa (082 407 5639),  Piet du Plessis (083 272 7485),  Willemien 
Schoombee (082 597 4155),  Ina van der Nest (082 972 4404). 
29 Carmi en Charlotte Bergsma (084 225 8363 - ma). 
30 Ehrna Chisholm (082 323 0356). 
31 Theresa de Bruin (082 718 0056),  Emma Kruger (084 890 0064),   
 Ruwan Retief (082 489 9034 - ma). 

 
 Missie-Japan: 

 

Die kultuur van Japan 

 

Dit is nou ongeveer 1 jaar en 4 maande wat ons in Japan bly. In hierdie tyd het ons bietjie vir 
bietjie begin leer hoe die unieke kultuur van die Japannese funksioneer. Die proses om 'n 
kultuur te leer ken en 'n taal aan te leer gaan gepaard met baie foute maak en verskeie 
lesse leer. Dis baie interessant om die nederigheid en bedagsaamheid waarmee Japannese 
elke dag omgaan met medeburgers, te sien en te beleef. Japan se hoogs gestruktureerde 
samelewing word weerspieël in sy taal. Aangesien ons voltydse taalstudente is, beleef en 
ervaar ons hierdie realiteit op 'n gereelde basis. Daar word byvoorbeeld verskillende 
voornaamwoorde en werkwoordvorme, afhangende van die verhouding tussen die spreker 
en die luisteraar, in die Japannese taal gebruik. Dit wissel van baie informele taal tot formele 
taal wat deur diegene wat die grootste vorm van respek wil betoon, gebruik word. Dit is dus 
geen wonder dat daar ook in Japannees verskillende maniere is om verskoning te vra nie. 
 

Hier is 'n paar Japannese frases wat gebruik kan word om verskoning te vra: 
 

Die formele, "moushiwake gozaimasen deshita" (dit was onverskoonbaar), wat gebruik word 
in die werksomgewing indien 'n fout begaan is. Die toevallige, "gomen ne" wat onder vriende 
gebruik word. Elke situasie vereis 'n ander vlak van formaliteit. 
 

"Sumimasen" dien 'n dubbele doel en word gebruik in situasies waar 'n Afrikaanse 'askies' of 
'verskoon my' van pas sou kon wees. Dit beteken 'jammer dat ek 'n oorlas' is, en dit word 
baie meer gereeld gebruik as "arigato" (dankie). In plaas daarvan om byvoorbeeld dankbaar 
te wees dat iemand die deur vasgehou het, sou 'n mens "sumimasen" sê - in hierdie geval 
beteken dit 'jammer dat jy die deur vir my moes oophou'. 
 

Dit is net 'n klein deeltjie wat verband hou met ons taalstudies wat ek graag met u wou deel. 
Gereeld word ons stil by die voete van die Here om ons te leer hoe om die Japannese nasie 
te bereik vir Christus. Dit bly altyd net soos wat ons sien in die gebruik van Japannese taal, 
'n nederige benadering om die Evangelie te deel.   

 
 Katkisasie:   
 

 Voorskools - Gr. 7: 
 Les 20 

 

 Gr. 8-10: 
 Sondag 34:  Heidelbergse Kategismus.   

 

 Belydenisklas: 
 DV Donderdag van 17h00 - 18h30. 



TOIBO: 

  



 

DIE WOORD, AS BROOD VIR DIE DAG 

 
 
Augustusmaand . . . .  Vrouemaand! 
 "'n Knap vrou is baie werd, 
     baie meer as edelstene."   (Spreuke 30:10) 
 
 
Lees:  2 Timoteus 1:3-18 
Fokusvers: 2 Timoteus 1:5 
Fokustema: Die geloof van mamma Eunice en ouma Loïs . . . . 
 
Eunice en Loïs en die kind Timoteus.  En staan daar in 1 Timoteus 1:2 oor Timoteus 
geskryf (Paulus aan die woord) . . . . 
 

"My eie kind in die geloof" 
 
Die geloof van Timoteus en sê vandag se fokusvers:  (Paulus weer aan die woord) . . . 
 

"Ek dink aan jou   OPREGTE   geloof,   dieselfde   geloof wat al in jou  ouma Loïs en 
in jou ma Eunice was . . . ." 

 
'n Mamma en 'n ouma én die positiewe invloed van hulle geloof op 'n kind. 
 
Mamma Eunice en ouma Loïs . . . .  Twee vroue wat nie altyd in dieselfde asem as 
byvoorbeeld Eva en Sra en Rut en Marta en Maria van Lukas 10 en Maria, Jesus se 
moeder genoem word nie.  Minder bekende dames, ietswat "weggesteek" in die verse van 
2 Timoteus.  
 
Maar wat Paulus oor seker was, was die geloofsinvloed (positief en kragtig), van die twee 
dames op en in die lewe van sy jong medewerker, Timoteus.  Eunice en Loïs was: 

 Vroue met geloof. 

 Vroue met   "opregte"   geloof. 

 Vroue met   "dapper"   geloof.  

 Vroue met   "aansteeklike"   geloof. 

 Vroue met   "geduldige"   geloof met begrip vir die ruk-en-pluk van 'n seuntjie. 

 Vroue met 'n   "Bybelse"   geloof. 
 
Die invloed van 'n mamma en 'n ouma op 'n kind!  Onberekenbaar.  'n Mamma en 'n ouma - 
nie noodwendig altyd op die voorgrond nie.  Maar besig om die saad van die geloof 



vroulik-korrek in die gemoed van 'n kind groeibaar te maak.  Soos Eunice en Loïs!  Kind 
en kleinkind Timotius, met mamma en ouma wat, deur hulle geloofsinvloed op sy lewe, 'n 
nalatenskap aan die kerk, agtergelaat het waaroor vir meer as 2000 jaar reeds met 
blydskap getuig kan word.  Timotius se bediening, sy opofferings vir die kerk van Jesus 
Christus.  En sy gelowige ma en ouma wat op  hulle knieë geleef het en hom gelowig deur 
alles heen "gebid" het. 
 
Gelowige ma's en ouma's het 'n groot invloed op kinders.  Ma en ouma in  God se diens!  
Dank die Here om Christus wil vir diesulkes!! 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter)  


