
BID: Decoligny (2017-01-13) 

  

Ons groet u in die begin van 2017.  Mag die Here u seën en gebruik tot Sy eer in hierdie jaar.   

BID:  

 Op 2 Januarie het 'n sterk tornado baie skade in die omgewing van Mthatha aangerig.  Talle huise 
se dakke is afgeruk en beskadig.  Die kerkgebou van Decoligny het ook skade aan die dak.  Die 
gebied was vir 'n geruime tyd sonder elektrisiteit.  Ons bid vir talle mense wat as gevolg hiervan 
baie skade gely het. 

 Bid vir die volgende byeenkomste in Decoligny gemeente:  Vroueaksie byeenkoms te Libode op 5 
Februarie;  Jeugkamp te Gqabatha op 11 Februarie en Manne aksie byeenkoms te Ncise op 12 
Februarie. 

 Bid vir Sinethemba wat die afgelope week heropen het vir die nuwe skooljaar.  Hulle wag nog vir 
die grootste groep kinders om terug te kom na die vakansie. 

INLIGTING: 

 Gedurende die vakansie is van die heinings by Sinethemba beskadig en die 
diere het al die groente wat in die tuin was opgevreet.  Gelukkig is die 
aartappel- en uie oes nie beskadig nie.  Die hoenders wat hul groot maak is 
darem almal in die hok.  Felicia sê hulle kan darem aartappel, uie en hoenders 
eet. 

 Sam het geregistreer vir sy studies vir 2017.  Hulle oudste seuntjie, KJ is ook 
vanjaar kleuterskool toe.  Hy was net ongelukkig na die eerste dag omdat hulle 
hom nog nie genoeg geleer het sodat hy al Engels kan praat na een dag 
nie.  Die bouwerk aan hulle huis vorder goed;  wat nog oorbly is die 
pleisterwerk en die verf van die huis. 

 'n Groot uitdaging vir Decoligny vanjaar is om die finansiële administrasie van 
die gemeente op datum te kry.     

DANK:  

 Vir 'n geseënde en rustige feestyd in die gemeente.  
 Dat daar geen lewensverlies was gedurende die tornado ramp op 2 Januarie. 
 Vir finansiële steun ontvang vir die bouwerk aan die Dandala-gesin se huis. 

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

Groete in Jesus Christus 
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