
BID: Decoligny (2017-07-12) 

BID:  

• Bid vir Ds & mev Castro Ragibo van die Hlamalani gemeente in Chibuto, Mosambiek, waar Sam 
en vyf jongmense die afgelope week gaan besoek het.  Mev Ragibo is vir lank reeds siek en sy 
word op 25 Julie geopereer. 

• Decoligny Kerkraad hou hul vergadering op 16 Julie.  Daar is nog geen besluit geneem oor die 
moontlikheid of hulle 'n leraar wil beroep of nie. 

• Die Vroue Aksie hou hul jaarlikse konferensie te Decoligny, die naweek van 5 - 6 Augustus. 
• Die volgende naweek (12 - 13 Augustus) vergader die Ring van Mthatha te Decoligny. 

INLIGTING: 

• Die afgelope week se besoek aan Mosambiek, in die Hlamalani gemeente, was vir die groep 
van Decoligny tot groot seën.  Hul tema vir die besoek was: "Deel die liefde en barmhartiheid 
van God".  Hulle het dit gedoen na aanleiding van die boek Jona.  Hulle het ook 6 bokse klere, 
soos truie, rokke, broeke, en skoene geneem en elke lidmaat wat verlede Sondag in die kerk 
was, kon vir hulle een of twee items kies wat hulle pas.  Daar was groot opgewondenheid oor 
die mooi gebaar. 

• Gedurende die dag is huisbesoek gedoen en saans is daar Bybelstudies in die kerk aangebied . 
• Mama Felicia sê dat daar 16 kinders die vakansie by Sinethemba agtergebly het, wie se ouers 

hulle nie kom haal het nie. 

DANK:  

• Ons dank die Here vir die groep lidmate van Decoligny se veilige reis en besoek aan 
Mosambiek; asook vir alles wat hulle daar geleer en ervaar het.  

• Sam kon die Reformasie Werkswinkel, wat aangebied is deur Teologiese Fakulteit van 
Stellenbosch en die Universiteit van Pretoria om die 500 jarige herdenking van die Reformasie 
te vier, bywoon. 

• Die eerste Christelike Kinderbediening Konferensie (Sondagskool), wat gereël is deur die Ring 
van Mthatha, is die naweek van 8 - 9 Julie te Decoligny aangebied. 

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

Groete in Jesus Christus 
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