
BID: Decoligny (2017-06-12) 

BID:  

• Bid vir die voorbereidings van die groep lidmate van Decoligny wat gedurende Julie, die 
Chibuto gemeente in Mosambiek gaan besoek.  Dit is wonderlik dat die gemeente steeds 
voortgaan met hierdie Sending besoeke aan Mosambiek. 

• Gedurende die naweek van 17 - 18 Junie vind die gemeente se Jeug konferensie 
plaas.  Bid dat baie jongmense die byeenkoms sal kan bywoon. 

• Ons bid saam met Decoligny se lidmate vir soveel mense wie baie skade gely het tydens 
die storms in die Wes-Kaap en tydens die vernietigende brande in die Eden Distrik 

INLIGTING: 

• Ds. Manjingolo is aangewys as die konsulent van Decoligny, na die vertrek van Ds. Van der 
Walt.  Die eerste Kerkraad vergadering saam met hom sal plaasvind op 18 Junie.  Hy sal 
ook daardie dag die erediens in Decoligny waarneem en die Sakramente bedien. 

• Daar word nog baie besin deur die Kerkraad of die gemeente nou reeds 'n leraar moet 
beroep.  Probleem faktore sluit in die beskikbaarheid van leraars, fondse en veral of die 
gemeente gereed is vir 'n leraar. 

• Dit gaan baie goed by Sinethemba.  Die OR Tambo Munisipaliteit het begin om 'n 
waterpyplyn aan te lê na Ngqeleni, die dorp naby Sinethemba.  Die pyplyn loop so 2 km 
vanaf Sinethemba verby.  Ons hoop dat wanneer dit in werking is, hulle sal kan aansoek 
doen sodat hulle ook van hierdie pyplyn kan water kry. 

• Sam het die punte van drie van sy werkstukke van UNISA gekry.  Vir twee vakke het hy 
meer as 70% gekry en vir die ander, meer as 80%.  Hy verwag om die ander twee vakke se 
uitslae binne die volgende weke te kry. 

DANK:  

• Ons dank die Here saam met die gemeente dat hulle nog steeds op koers bly met die 
langtermyn beplanning waarop 3 jaar terug besluit is, ten opsigte van die uitbou van die 
gemeente asook die selfstandigheid waarmee die verskillende kommissies die gemeente 
bestuur.  

• Dit gaan baie goed met die gemeente se werk by Efata skool asook by Sinethemba.  
• Die Dandala gesin se huis is feitlik voltooi.  Hulle is reeds op die punt dat hulle daaraan kan 

dink om meubels vir die ander kamers te koop.  Sam spreek hul opregte dank uit teenoor 
almal wie vir hulle gehelp het met die bou van hul huis. 

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