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• Daar is reeds 47 onwettige huise op die gronde van Decoligny gebou sedert Kersfees. Die 
betrokke komitees van die VGK te Belhar sê dat hulle nie meer weet hoe om die saak te 
hanteer nie.  Sam en die Kerkraad van Decoligny probeer hul bes om die situasie te 
beredder.  Ons glo dat die Here in beheer is en bid dat Hy vir die betrokke partye leiding sal 
gee. 

• Bid vir die Kerkraad wat 'n aantal baie belangrike sake op hul agenda vir vanjaar het 
waaraan aandag gegee moet word. 

• Die Sinode van die VGK Kaapland hou hul sitting gedurende Junie vanjaar. 

INLIGTING: 

• Die Manne Aksie begin hul werksaamhede op 28 Januarie te Gqabatha.  Die Vroue Aksie 
hou 'n Fondsinsameling byeenkoms op 4 Februarie by Link buitepos. Die Sondagskool en 
die Jeug Aksie het hul opening die afgelope naweek gehad. 

• Sinethemba open ook môre saam met die ander skole. Daar het reeds 30 kinders opgedaag 
vir die nuwe jaar.  Die personeel is almal op hul pos en daar is besluit dat hulle ongeveer 70 
kinders wil akkommodeer vanjaar. 

• As gevolg van die talle veldbrande, is hul tuin se omheining verbrand en kan hulle op die 
oomblik niks in die tuin plant nie omdat die diere al hul groente opeet.  Felecia se hoop is 
om so gou moontlik genoeg geld te hê om sifdraad te koop om die heining weer oor te bou. 

DANK:  

• Ons dank die Here vir 'n nuwe jaar met nuwe geleenthede vir die gemeente.  Ons dra die 
leiers van die gemeente asook elke lidmaat, jongmense en kinders aan die Here op.  

• Ons dank die Here vir die wete dat die kerk nie bestaan uit geboue en strukture nie, maar uit 
gelowiges onder beheer van die lewende God.  Al word die grond en geboue en strukture 
gevat en beskadig, die Here is in beheer van sy kinders en Hy bewaar en bou sy kerk. 

• Sam het geregistreer vir 3 vakke vir vanjaar. Baie dankie aan almal wat bydra tot die 
Decoligny Studiefonds waaruit sy studie onkostes gedra word. 

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