
BID: Decoligny (2017-11-13) 

BID: 

• Bid vir die veiligheid van die inwoners op Decoligny en dat 'n vreedsame oplossing vir die 
grondkwessie gevind sal word.  

• Bid vir die Jaareinde Konferensie van die gemeente wat die naweek van 18 - 19 November sal 
plaasvind op Decoligny.  

• Sinethemba se Kersfees Partytjie word gehou op 25 November.  Ons is dankbaar vir almal wat 
behulpsaam is en bydraes lewer om die byeenkoms vir Sinethemba se kinders en personeel 'n 
sukses te maak.  

• Bid dat Sam se studie resultate spoedig beskikbaar sal wees.  Hy wil so gou moontlik inskryf vir sy 
volgende aantal vakke vir volgende jaar. 

INLIGTING: 

• Sam het 'n werksaanbod van 'n organisasie, wat werk onder 
straatmense in Kaapstad, gekry  Hierdie werk is iets wat vir Sam baie 
naby aan die hart lê.  Na baie gebed en baie gesprekke, het hy besluit 
om nie die aanbod te aanvaar nie.  Hy erken dat hy die fondse baie 
nodig het, maar dit sou beteken dat hy die gemeente en sy gesin 
moes agterlaat en dat dit 'n invloed op sy studies sal hê.  Vroeër (voor 
hy sy bakkie verloor het) het hy 'n Tent verhuringsbesigheid gehad 
waarmee hy genoeg fondse kon inbring om vir sy gesin te sorg.  Hy 
noem dat hy eerder bid - en vra dat ons saam met hom sal bid - dat hy 
weer 'n bakkie in die hande kan kry om sy besigheid aan die gang te kry om vir hulle as gesin se 
lewensonderhoud te sorg.  

• Dit het goed gereën die afgelope tyd by Decoligny en by Sinethemba.  Daar word gebid om opvolg 
reën vir mens en dier en oeste.  

• Dit gaan goed met die personeel en kinders van Sinethemba.  Hulle sluit binnekort vir die 
Desember vakansie. Die hartseer saak is dat daar weer 'n aantal kinders sal wees wat nie sal kan 
huistoe gaan nie en die vakansie by Sinethemba moet agterbly. 

DANK: 

• Vir die relatiewe vrede en stilte wat op die oomblik op Decoligny heers rakende die grond 
kwessie.  Baie dankie vir elkeen wat getrou vir hierdie saak bid.  

• Ons dank die Here vir Sam en sy gesin se besoek aan die Strand en Stellenbosch.  Hy sê dat dit 
vir hulle as gesin 'n tyd was om weer ou vriende te sien en ook 'n tyd om as gesin hul geestelike en 
fisiese batterye te herlaai.  

• Die Kategese toetsing het baie goed verloop.  13 Katkisante is toegelaat om komende naweek hul 
Geloofsbelydenis voor die gemeente af te lê. 

Groete in Jesus Christus. 

(Inligting verkry van Sam Dandala (Decoligny) en Felicia Twantwa (Sinethemba) 
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