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BID:  

• Sondag, 21 Mei, hou die 12 gemeentes van die Ring van Mthatha, 'n gesamentlike 
Pinksterdiens in die Stadsaal van Mthatha.  Bid saam dat baie mense dit sal kan bywoon, ook as 
'n getuienis van eenheid. 

• Sondag, 28 Mei, word 'n Kerkraad vergadering gehou in Decoligny gemeente.  Belangrike sake 
op die agenda is die Finansiële state asook die vraag of die gemeente reg is om 'n leraar te 
beroep.  

• Laat ons voortgaan om te bid vir die werk by Efata Skool vir dowe en blinde kinders. 
 

INLIGTING: 

• Dit gaan baie goed met Sam se studies.  Sy eerste 5 take vir die jaar is reeds ingehandig en 
gedurende Junie  sal die volgende groep ingehandig word.  Hy het nog geen punte gekry vir die 
werk wat hy ingehandig het nie. 

• Tussen sy studies en werk, kon Sam dit ook inpas om 'n Werkswinkel in PE by te woon wat 
gehandel het oor Reformasie en Transformasie wat deur die Teologiese Fakulteit van 
Stellenbosch aangebied is.  Hy is ook uitgenooi na 'n "Courageous Conversation Panel 
Dsicussion on the Economy of South Africa" in Franschoek op 24 en 25 Mei.  

• Dit gaan baie goed met die mense van Sinethemba.  Hulle het baie goeie reën gekry - loof die 
Here daarvoor.  Al die watertenks is vol, die tuin is baie nat en hulle gaan groente plant sodra 
hulle in die tuin kan inkom. 
 

DANK:  

• Die Paasfees Konferensie, wat gehou is saam met die besoekers van Vredenburg, was baie 
geseënd.  'n Baie groot getal lidmate het vanjaar die Paasfees bygewoon.   

• Die groep lidmate van Stellenbosch en die Strand wat ons kom besoek het, het weereens baie 
beteken vir ons gemeente van Decoligny.  Dit is vir ons wonderlik om weer ons ou vriende te 
sien en nuwe vriende te maak wie omgee vir ons gemeente. 

• Ons dank die Here vir die mooi vordering met die bouwerk van die Dandala familie se huis.  Die 
eerste fase is voltooi.  Die volgende werk wat nou gedoen moet word, is om elektrisiteit te 
installeer in die huis en dan moet die finale afronding gedoen word. 

 
 
Inligting voorsien deur Sam Dandala 
(Decoligny) en Felicia Twantwa 
(Sinethemba)  
 
 

Groete in Jesus Christus 
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