
BID: Decoligny (2018-03-13) 

BID:  

• Ons bid vir die Kerkraad, dat elke lid sy of haar roeping sal besef en dit uitleef tot eer van 
God.  Ons bid vir elke lidmaat, dat hulle toegewyd aan Christus sal wees en God se wil vir 
hulle lewe sal ken en daarvolgens sal lewe. 

• Op 17 Maart hou die Jeug 'n kamp op Ncise en die Manne Aksie hou 'n byeenkoms op 18 
Maart waartydens hulle sal voorberei vir die Manne se Sinodale Kongres wat gehou sal word 
te Worcester, vanaf 26 - 29 April. 

• Op 25 Maart word 'n Kerkraad vergadering gehou, waar daar finale voorbereidings getref sal 
word vir die gemeente se Paasfees Konferensie, die naweek van 29 Maart - 1 April, wanneer 
die gemeente bymekaar sal kom te Bet-el op Decoligny. 

INLIGTING: 

• Dit gaan baie goed by Sinethemba.  Daar is tans 64 kinders (32 seuns en 32 dogters) tussen 
die ouderdom van 5 - 19 jaar.   Ook met die personeel gaan dit goed.  Hulle is dankbaar vir 
die goeie reën en hoop om binnekort die tuin te bewerk en groente te plant. 

• Bid vir Felicia se gesondheid.  Behalwe haar diabetes, het sy nou ook maagsere.  Bid dat sy 
onder die druk van haar werk dit tog op 'n manier sal kan rustiger neem. 

• Sam het reeds geregistreer vir sy vakke vir vanjaar en het reeds van die studie materiaal 
ontvang. 

DANK:  

• Ons dank die Here vir die goeie reëns wat die afgelope tyd geval het in die Transkei 
omgewing.  

• Ons dank die Here dat dit op die oomblik rustig gaan ten opsigte van die probleem van 
grondbesetting op die grond van Decoligny. 

• Die Vroue Aksie het 'n baie geseënde Wêreldbiddag byeenkoms gehad te Tsolo op 4 Maart. 

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

Groete in Jesus Christus 
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