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BID:  

• Hierdie komende naweek, 16 - 18 Junie, word die Jeug Vereniging van die gemeente se jaarlikse 
konferensie te Bet-El gehou.  Ons bid vir seën op die konferensie, vir goeie bywoning en vir 
vrugbare besprekings. 

• Vanaf 24 - 30 Junie word die VGK Kaapland Sinode sitting gehou te Fort Hare.  Dit is die eerste 
Sinode sitting in die Oos-Kaap, sedert die samesmelting van die NGKA en die Sending Kerk.  Bid 
vir die verkiesing van ampsdraers, vir die besprekings en vir die veiligheid van soveel 
Sinodegangers wat op pad sal wees.  Bid dat hierdie Sinode sitting in elke opsig die Here sal 
verheerlik en dat die besprekings sy wil sal soek en sal saamwerk tot die uitbreiding van die 
koninkryk van God. 

• Op 13 Julie vind die Vroue Vereniging se Komitee vergadering plaas te Bet-El. 

INLIGTING: 

• Dit gaan goed met Sam se studies.  Hy het pas weer 'n werkstuk ingehandig en die volgende een 
moet teen 19 Junie ingehandig word. 

• 'n Spesiale versoek word gemaak dat daar in die besonder gebid sal word vir die Kerkraad, die 
leiers van die verskillende komitees, vir elke lidmaat van Decoligny gemeente.  Bid dat elke kind 
van die Here die las op sy en haar hart sal hê om as geroepene van die Here bereid sal wees om 
hul tyd te gee, om hul gawes te gee, om hul finansies te gee, om saam te werk sodat die 
koninkryk van God uitgebrei mag word in die gebied van die gemeente van Decoligny.  Bid saam 
dat dit vir elke kind van die Here nie om hom of haarself sal gaan nie, nie om eie eer of eie wins 
nie, maar dat elkeen 'n las sal hê vir ongeredde siele.  Bid teen 'n gees waar dit net om elkeen se 
eie gewin gaan, terwyl die Here van ons vra om draers van hoop in die wêreld te wees. 

• Op hierdie stadium kry Sinethemba geen finansiële hulp van die Regering nie, ten spyte van 
versoeke om hulp.  Die ouers dra goed by tot die versorging van die kinders, maar met die hoë 
kostes van elektrisiteit, kos en brandstof sukkel hulle om maandeliks by alles uit te kom. 

DANK:  

• Ons dank die Here vir 'n Hofbevel wat in die Hooggeregshof van Mthatha gelewer is, dat die 
besetting van Decoligny se grond onwettig verklaar is.  'n Datum sal in Julie bepaal word 
wanneer die grondbesetters verwyder sal word.  

• Sinethemba se kinders is tans met vakansie, ook mama Felicia geniet 'n ruskans by haar 
huis.  Ons dank die Here dat dit goed gaan met hulle.  

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