
BID: Decoligny (2017-09-17) 

BID:  

• Nadat die groep van Decoligny teruggekeer het van Mosambiek, het een van die lede wat 
saamgegaan het, siek geword en gesterf.  Dit was uiteraard vir die gemeente en die groep, baie 
traumaties. Bid dat die Here die familie en die gemeente sal troos en versterk in hierdie 
omstandighede. 

• Bid vir Decoligny gemeente in die huidige situasie waar plakkers weereens besig is om die gronde 
van Decoligny te beset.  Daar is reeds meer as 100 huise en heinings opgerig.  Die mense het 
reeds die dosente se huise asook studente huise van die ou Teologiese Skool beset en eis dat die 
huur aan hulle betaal moet word.  Hulle het die Silowa Konferensie Sentrum gestroop van 
meubels, deure en vensters en alle koper pype en krane.  Nou sê hulle dat die huise, kerk en Bet-
El Konferensie Sentrum ook aan hulle behoort en eis hulle dat die huurders se huur aan hulle 
oorbetaal word.  Niemand weet wat gaan word van die elektrisiteit en water rekeninge wat betaal 
moet word nie.  Bid vir die veiligheid van die huurders, bid vir Decoligny Kerkraad wat probeer om 
die saak te hanteer, bid vir daadwerklike en vinnige optrede van die kant van die Sinode. 

• Bid vir die Manne Aksie van die Streek wat hul jaarlikse Kongres van 6 - 8 Oktober in Kokstad 
hou.  Die Tema is "Die Skrif alleen."  Sam Dandala tree op as Voorsitter van die byeenkoms. 

• Bid vir Sam en sy gesin se besoek aan die gemeentes van Wes-Kaap vanaf 14 - 23 Oktober. 

INLIGTING: 

• Dit gaan baie goed met Sam se studies.  Die semester se werkstukke is ingehandig en hy wag vir 
die uitslae. Hulle huis is gebou, die kinders is gesond; die oudste, Kungawo, is in die kleuterskool, 
Kwazi groei mooi en hulle as gesin is dankbaar vir almal wat hulle ondersteun op verskillende 
vlakke.  Sam se groot begeerte is om 'n vaste werk te kry om 'n inkomste vir hulle te verseker. 

• Dit gaan baie goed by Sinethemba.  Dit gaan goed met die personeel en die kinders.  Hulle wag 
angstig dat die reënseisoen moet begin, sodat hulle meer groente kan aanplant. Hulle bly besig 
met handwerk kursusse en met skoolwerk vir die kinders. 

DANK:  

• Ons dank die Here vir die voortgesette werk van die gemeente by Sinethemba en ook in 
Mosambiek.   

• Die Manne Aksie van die gemeente het 'n suksesvolle byeenkoms op 3 September gehad 
waartydens daar voorbereidings getref is vir die Ringsbyeenkoms.  Ook dit was baie 
geseënd.  Hul tema was "Die Vryheid van die Christen in Christus." 

• Die Vroue Aksie van die Ring het hul jaarlikse byeenkoms gehad vanaf 15 - 17 September. 

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

Groete in Jesus Christus 
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