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Liewe Montanapoorter 
 
In reaksie op ons President se aankondiging van ‘n landswye afsonderingsperiode van 3 
weke, het die Kerkraad se afgevaardigde taakspan op 24 Maart 2020 vergader en word jy 
versoek om  kennis te neem van hierdie skrywe se inhoud. Hou asb. deurentyd in gedagte 
dat die besluite van die Kerkraad soos verlede week aan jou gekommunikeer, steeds van 
krag bly. 
 
In die lig van verskeie lidmate se navraag ten opsigte van erediens en Woordverkondiging 
in digitale formaat, vra ons op hierdie stadium elkeen se geduld met onvermydelike 
frustrasies wat moontlik hiermee verband hou.  Binne die tydsraamwerk sedert die 
afkondiging van die 21 dae inperking en die inwerking tree daarvan, beteken dit prakties 
dat die nodige tegnologie nie in plek gekry kan word om bediening in hierdie formaat te 
fasiliteer nie. 
 
Bestaande wyses van kommunikasie asook die gemeente se webwerf sal derhalwe bes 
moontlik en binne Montanapoort se eie identiteit aangewend word vir geestelike 
bediening en kontak met lidmate in hierdie tyd.   
 
‘n  Tweeweeklikse oordenking gefokus op geestelike bemoediging sal voorts op die 
gemeente se webwerf geplaas, asook per epos uitgestuur word. Jou wyksouderling sal met 
jou in kontak wees ten einde seker te maak die kerkkantoor beskik oor jou korrekte 
kontakbesonderhede, spesifiek met verwysing na epos adresse waar van toepassing.  
Lidmate word aangemoedig om die gemeente se webwerf te besoek en seker te maak 
hoe dit funksioneer.  Toegang tot ‘n groot getal klankbane van onlangse en historiese 
eredienste kan daar verkry word, maak asb. daarvan gebruik. 
Webwerf adres: www.montanapoort.co.za 
 
Weeklikse uitsending van eredienste op Pretoria FM en RSG 
Lidmate word herinner en aangemoedig om Sondae in te skakel vir die uitsending van 
eredienste: 
Pretoria FM (102.4 FM)  : Oggenderediens 09:00 
    : Aanderediens 19:00 
RSG (100 – 104 FM)  : Oggenddiens 09:00 - 09:40  
 
Kerkkantoor 
Neem asb. kennis dat hoewel die kerkkantoor gedurende die afsonderingsperiode gesluit 
is, die adminbeampte van die huis af werk en telefonies of per epos beskikbaar is Maandae 
– Vrydae  08h00-14h00. 
Admin Beampte: 072 980 9287 
Epos: kerkkantoor@montanapoort.co.za 
 
 



 
Dankie dat jy in liefde geduldig sal bly gegewe die beperkinge binne tyd en 
omstandighede.  Kom ons dra mekaar op in gebed 

 die mense rondom ons 
 geliefdes vêr van ons 
 elke Suid Afrikaner 
 mense wêreldwyd wat tans die COVID19 virus beveg 

 
Namens die Montanapoort taakspan 
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