
Die Poortpos en meer . . . . 
                         25 November 2020 
 

Evangelienuus vir elke Montanapoorter 
                             1999 - 2020 
"Groot geword met die genadebrood van die Woord." 
 
 
 
Susters en broers 
Jongmense en kinders 
 
 
Gegroet in die Here! 
 

My beste wense vergesel jou in die woorde van psalm 116-1:1 
 

"God het ek en jy lief, want die getroue Heer 
 hoor na ons stem uit vrye welbehae; 
 ons roep Hom aan in al ons lewensdae, 
 Hy skenk ons hulp, Hy red ons, keer op keer!" 

 
 
 

MONTANAPOORT SE SONDAGDINGE:  
 
 DV hartlik uitgenooi na Sondag 29 November 2020 se erediens om 10h00. 

Die gemeenskap van die gelowiges!  Die vreugde van aanbidding!  Die genade om o.g.v. 
die geloof deel te mag wees van die kerk van die Here. 
ONS KYK UIT VIR MEKAAR! 
DV Sondagoggend se Skriflesing:  Filippense 2:5-11 
Lees ook:  Matt. 11, 29;  Joh. 13:12-17, 13:34, 21:19;  1 Kort. 11:1,;  1 Tess. 1:6;   
1 Pet. 2:21-23;  1 Joh. 2:6 

 
 Youtube uitsendings van die Montanapoort eredienste gaan voorlopig tot einde 

Desember 2020 voort! 
 

 
  



ONS ONDERLINGE MEELEWING:  
 
In die kerkverband: 

 
 

 
Gemeenteverband: 
 

 Die Covid-19 Taakspan van die Kerkraad vergader vanaand.  Bid vir ons om te verstaan hoe 
die Here wil dat sy gemeente gelei moet word. 
 

 Bid dat die Here diakens en ouderlinge sal voorsien om met vreugde diensbaar te wees.  
Inderdaad 'n groot opoffering!  Die Here wat roep is getrou en maak bekwaam. 

 

 Ons kinders:  Julle, die vakansie is in sig!!  Wat sou die gemeente gewees het sonder julle? 



 VERJAARSDAE:  (25 November tot 1 Desember)  Vreugdevolle mooi dag! 
Elke dag 'n geleentheid om die Here te verheerlik. 
November 
26 Neels Jacobs (082 784 0614). 
27 Antonette Buys (012 - 548 7037),  Riet Goede (066 214 6676),   

Mia Hooneberg (072 125 5077 - ma). 
28 Louise Kruger (082 456 6495). 
30 Hannie Bedford (073 009 8016),  Betsie Bingle (082 333 3991). 
Desember 
1 Stihan Marais (082 077 3845 - ma). 
 

 
 LIDMATE WAT ONGESTELD IS: 

Johan Gertzen (083 531 7575);  Bets Blom (083 447 0406).  Bets se herstel is net weer 'n 
bevestiging van die Here se liefde.    Bertus Joubert (083 581 8403);  Anita Erasmus (082 
374 7704);  Marietjie Schalekamp (083 308 0194) se pa. 
 

Sterkte vir jóú waarvan ons nie bewus is nie.  Hoop jy voel gou beter. 
 

 SIMPATIE: 
 Met ds. Wim Kurpershoek (082 929 0230) na die dood van sr. Nel Kurpershoek.  Beste 

wense ook aan Willemien en Cornel Schoombee (082 597 4155) en die ander kinders.  
Die graf- en troosdiens vind môre plaas. 
 

 ONS DINK AAN: 
Adelene Lubbe (073 148 3247) en Willem Lubbe (083 414 5339).  Hulle eersteling maak DV 
Vrydag sy opwagting, as die Here wil. 
 
 
 

ENKELE PRAKTIESE REËLINGS: 
 

 ALMANAK 2021:   
Die boek (vir die wat bestel het), is beskikbaar en kan by die kerkkantoor afgehaal 
word. 
Wanneer:  Vandag  
Tyd:  Tussen 10h00 en 13h00 
Prys:  R90 per eksemplaar. 
Die wat nie vandag afgehaal is nie sal oorgehou word tot 2021 
 

 JAARPROGRAM 2021:   
Gaan elektronies beskikbaar gestel word.  Diegene wat 'n harde kopie wil hê kan op 
die datum wat eersdaags deurgegee sal word by die Admin Beampte "bestel". 
Elektroniese weergawe:  Hou die Poortpos dop.  Een van die dae sal die kalender 
beskibaar wees.  
 

 NAGMAAL:   
Nagmaal word ongelukkig nie in November 2020 bedien nie.  



COVID 19    COVID 19 
Nou is die tyd om saam te staan.  Kry 1 tot 
5% terug op aankope van kruideniersware tot 
versekering.   
Kontak my op e-pos:  jeff@excat.co.za 

 KERKKANTOOR:   
Die kantoor sal van DV 7 Desember tot 8 Januarie 2021 gesluit wees.  
Die laaste Poortpos verskyn 4 Desember 2020 en die eerste 2021 nuusbrief verskyn 
13 Januarie. 
 

 ONS SÊ DANKIE: 
(Dienswerk en opofferende liefde)   
 Br. Huib Verhoef ons orrelis!  Getroue diens met nederige vreugde. 
 Br. Dirk en sr. Elsie Bakker!  Oop- en toesluit kosters. 
 Admin Beampte 
 Die Skribaat 
 Die Taakspan (Covid-19) 
 Die Dagbestuur van die diakonie. 
 Die Kerkraad en Diakens 
 Diensgroepe 
 Stefaans, Seun en Johanna 
 Josef, die motorwag 
 Elke lidmaat . . . .  Saam laat ons die gemeentewiele draai 
 
 

SO IETS VAN ALLES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     
   



DIE WOORD EN DIE BYBELGENOOTSKAP: LOOF DIE HERE: 
 
 

NUWE AFRIKAANSE BYBEL VERSKYN 
 

Na sowat 15 jaar se werk deur meer as 170 medewerkers is 'n nuwe Afrikaanse Bybelvertaling, Die 
Bybel: 2020-vertaling nou beskikbaar. 
 

Op Sondag, 29 November 2020 om 14:30 word 'n spesiale toewydingsgeleentheid in die Kopanong 
Kerk in Bloemfontein gehou. 'n Aantal vertalers, kerk- en Bybelgenootskapleiers sal onder streng 
COVID 19-regulasies byeenkom vir hierdie geleentheid. Prof Bernard Combrink, die projekleier, sal die 
diens waarneem. Die geleentheid sal direk op die Bybelgenootskap se YouTube-kanaal (Bible Society 
of South Africa) asook op die Facebook-blad, Die Bybel, uitgesaai word.  
 

Daar is in 2006 met die vertaling begin. Die meer as 170 medewerkers het brontaalkenners (Hebreeus, 
Aramees en Grieks), teoloë, Afrikaanse letterkundiges, taalkundiges en vertaalkundiges ingesluit. 
Sowat 43 vroue was op een of ander manier deel van die medewerkerspan, heelwat meer as die geval 
met die 1983-vertaling. 
 

Hierdie vertaling is die vrug van 'n Bybelvertalingsprojek wat aangepak is op versoek van die kerke wat 
die Bybel in Afrikaans gebruik. Sowat 24 verskillende kerkgenootskappe was op een of ander manier 
by hierdie vertaling betrokke en dit is werklik histories 'n eerste. Dit is die eerste keer dat feitlik alle 
kerke wat die Bybel in Afrikaans gebruik, by 'n Bybelvertaling in Afrikaans betrokke is. 
 

Die vertaalopdrag was onder andere dat die vertaling 'n getroue weergawe van die betekenis van die 
bronteks moet wees, terwyl beelde, metafore, styl en struktuur van die bronteks so ver moontlik behou 
moet word. Die vertaling moet van hoë letterkundige gehalte, goed verstaanbaar en in goeie Afrikaans 
wees. "Ons is van mening dat die vertalers daarin geslaag het en dat die baie Afrikaanssprekende 
gelowiges wat 'n behoefte het aan 'n Bybel wat so na moontlik aan die bronteks, maar steeds goed 
verstaanbaar is, nou die geleentheid kry om 'n Bybel in Afrikaans te lees en te bestudeer wat hulle in 
staat stel om so na moontlik aan die leefwêreld van die Bybel te kom," sê ds Dirk Gevers, die 
Uitvoerende Hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 
 

"Die Bybelgenootskap is ook baie dankbaar dat in hierdie, ons 200ste bestaansjaar, en ten spyte van 
die moeilike tyd as gevolg van COVID 19, dit tog vir ons moontlik is om hierdie vertaling van die Bybel, 
die boek van hoop, bekend te stel en om sodoende ook 'n verdere bydrae tot die Afrikaanse taal te kan 
maak", voeg hy by. 
 

Die Bybel is reeds in die handel of direk by die Bybelgenootskap beskikbaar. Drie weergawes van Die 
Bybel: 2020-vertaling in verskeie bindstyle is beskikbaar – die Bybel, Ou en Nuwe Testament, die Bybel 
met Deuterokanonieke boeke, asook 'n hoofletter-uitgawe met bepaalde woorde in die Ou Testament 
in hoofletters gedruk. Laasgenoemde is op versoek van spesifieke kerke voorberei. Besoek gerus 
www.bybelgenootskap.co.za vir pryse en aanlynbestellings. 
 

Hierdie vertaling van die Afrikaanse Bybel sal ook aanlyn beskikbaar wees by www.biblesa.co.za 
asook op die BibleSA toepassing. 
 

___________________________________________________________________________EINDE 
 

Kontak: 

Lucky Nkhoma 

t: 021 910 8752 

e: lucky@biblesociety.co.za  

  



GOD SE WOORD EN Jóú LEWE 
 
 
Lees:  Matteus 5:13-16 
Fokusvers:  Matteus 5: 16 
 
 

"LAAT JÓÚ LIG SO VOOR DIE MENSE SKYN, DAT HULLE  
  JULLE GOEIE WERKE KAN SIEN EN JULLE VADER WAT  
  IN DIE HEMEL IS, VERHEERLIK . . . ."   

 
 
Enkele kantaantekeninge: 
 

 GOEIE WERKE IS NIE MENSE SE WERKE NIE  
 

MAAR!!! 
 

 GOEIE WERKE IS GOD SE WERKE IN MENSE. 
 

 Goeie werke (deur 'n swakke mens gedaan), is dus eintlik wonderwerke. 
 

 Lees en oordink Efesiërs 2:10. 
 

 Jou goeie werke . . . .  Is jou motief gehoorsaamheid of verdienste? 
 

 Goeie werke . . . .  om elke dag jou kindskap van God uit te leef!  Dít raak die wêreld, 
die gemeenskap, die gemeente en medemens. 

 Goeie werke gee smaak:  SOUT 
 Goeie werke gee perspektief:  LIG 

 
EN DIE DOEL VAN SOUT- EN LIGWERKE? 
 

OM GOD TE VERHEERLIK  
                 EN 
NIE JOUE EIE BEUEL TE BLAAS NIE! 

 
 LIG en SOUT . . . .  Daadkrag en doenkrag wat in die wêreld 'n reuse verskil kan 

maak!  In die donker nag kan een kers 'n wêreldse verskil maak.. 
 

Toepassing:  
Op watter wyse kan jóú goeie werke bydra tot die vervulling van die opdrag van Matteus 
5:16? 
 
 
Dr. Pieter Heystek   
(Ook 'n Montanapoorter)  


