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BID:  

• Die gemeente hou 'n Christelike Kinder Aksie (Sondagskool) Konferensie op Saterdag, 21 
April.  Bid dat die ouers ook die geleentheid sal bywoon en dat dit vir al die kinders 'n geseënde 
byeenkoms sal wees. 

• Bid vir die Kerkraad vergadering wat op 22 April gehou sal word; dat al die Kerkraadslede sal 
opdaag en dat die vergadering die Here mag verheerlik. 

• Die naweek van 26 - 29 April word die Sinodale Manne Aksie Konferensie te Worcester 
gehou.  Die gemeente se afgevaardigdes is N Ndziba en S Dandala, wat ook op die bestuur van 
die Manne Aksie is. 

• Die Rings Jeug Aksie Konferensie word vanaf 27 - 29 April in Mzimvubu gemeente, te Port St 
Johns gehou.  'n Groot groep van die Jeug van Decoligny gemeente sal die byeenkoms bywoon. 

INLIGTING: 

• Sinethemba se mense is dankbaar vir die wonderlike reën wat hulle amper elke dag kry.  Dit is 
so nat dat hulle nie in die tuin kan inkom om die tuin te bewerk nie, maar hulle is bly dat al hul 
watertenks vol water is. Daar is tans 69 kinders, wat die versorging van die kinders baie makliker 
maak. 

• Ons is so dankbaar dat dit baie beter gaan met Mama Felicia se gesondheid.  Sy erken nou self 
dat die feit dat hulle minder kinders het, maak dat sy nie so baie spanning rondom hulle 
versorging het nie. 

• Dit gaan goed met Sam se studies.  Hy gaan vanaf 19 - 22 April weer na Pretoria vir 'n studie 
sessie. 

DANK:  

• Ons dank die Here vir Sy beskerming in hierdie tyd van grondbesetting en die diefstal van 'n 
aantal kombuis toestelle, soos die stoof en yskaste te Bet-El.  

• Die Jeug Aksie Kamp te Ncise op 17 Maart, asook die Manne byeenkoms te Link op 18 Maart, 
was baie geseënd. 

• Die gemeente se Paasfees Konferensie was baie goed bygewoon, ten spyte van baie harde 
reën die hele naweek.  Ons dank die Here vir Sy seën op die konferensie. 

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

Groete in Jesus Christus 
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