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• Bid vir die Ringskommissie wat besluite moet neem rakende die bediening van die 12 
gemeentes van die Ring van Mthatha in die lig van die feit dat daar slegs twee leraars is wat 
al 12 gemeentes moet bedien. 

• Op 20 Augustus word die volgende Kerkraad Vergadering gehou. Daar is besluit dat die 
gemeente vir eers nie 'n leraar sal beroep nie. 

• Op Saterdag, 19 Augustus word 'n Jeug kamp te Lindile gehou; terwyl die Manne Aksie op 
27 Augustus vergader in voorbereiding vir die Manne Konferensie van die Ring in 
September.  Die Vroue Aksie vergader ook om voor te berei vir die Vroue Ring byeenkoms te 
Isilimela. 

INLIGTING: 

• Sivuyile Mncono, een van die jong mans wat saam met Sam-hulle na Mosambiek gegaan 
het, is verlede Maandag aan Malaria oorlede.  Dit is onseker of hy siek was voor die tyd, 
maar hy het kort na hul terugkoms ernstig siek geword en sy organe het ingegee.  Hy word 
op 19 Augustus begrawe. 

• Dit gaan goed by Sinethemba.  Daar is tans 72 kinders.  Die personeel is druk besig om 
vaardigheidsopleiding te gee in die maak van sifdraad, waarvoor daar 'n goeie mark 
is.  Verder leer hulle die kinders om slaapmatte te vleg, terwyl ander kinders besig is om 
kralewerk te doen.  

• Sinethemba begin weer probleme kry as gevolg van 'n tekort aan water.  Op hierdie stadium 
is die reën nie genoeg om die watertenks vol te hou nie.  Daar is nog geen aanduiding van 
enige pyplyn van die Regering van waar hulle water sou kon kry nie. 

DANK:  

• Verlede maand se Kerkraad Vergadering is goed bygewoon en 
het goed verloop.   

• Sam het die uitslae gekry vir sy werkstukke van die afgelope 
Semester: Ou Testament - 89%; Nuwe Testament - 87%; 
Kerkgeskiedenis - 74%; Studie metodes - 69% en Teologie - 
64%.  Ons dank die Here vir sy toewyding.  

• 'n Baie positiewe punt is dat al meer ouers finansieel bydra tot die 
versorging van hul kinders by Sinethemba.  Die personeel besoek 
die ouers by hul huise om met hulle te praat oor die ondersteuning 
van hul kinders. 

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