
BID: Decoligny (2017-10-25) 

Jammer dat hierdie Gebedsbrief baie later as gewoonlik uitgestuur word. 

BID:  

• Die situasie op Decoligny is baie sleg.  Die huurders wat in Decoligny se Pastorie en ook die 
Rondawel gebly het, het uitgetrek as gevolg van die dreigemente en onveiligheid van die situasie 
wat deur die mense geskep word wat dreig om die eiendom van Decoligny oor te neem.  Die 
gevaar bestaan nou dat die Pastorie gestroop sal word omdat dit leeg staan.  Die omheining 
agter die Pastorie is gesteel, maar een van die huurders het dit herstel. 

• Die huurders van 'n ander huis op die Bult, waar ons gebly het, trek ook hierdie komende naweek 
uit nadat mense probeer het om by hulle huis in te breek die afgelope naweek. 

• Die Bestuurder van Decoligny, Ds. Thaane, is reeds vir twee weke weg van Decoligny omdat hy 
vrees vir sy lewe. 

• Daar is talle onwettige huise opgerig; die Silowa Konferensie Sentrum van die Sinode is gestroop 
van deure, vensters, ligte, krane, koper pype, wasbakke, storte en alle verwyderbare items en 
feitlik net 'n murasie het bly staan; die kerk se trekker is gesteel en twee studente huise van die 
ou Teologiese Skool is afgebrand.  Die huurders word daagliks geïntimideer. Tot dusver is geen 
saak by die polisie deur die Sinode geopen nie. 

• Bid vir die veiligheid van die huurders wat nog oorbly op die gronde van die kerk.  Bid dat 'n 
volhoubare oplossing gevind sal word vir hierdie slegte situasie.  Bid dat Sam en die Kerkraad 
van Decoligny se optrede 'n boodskap van versoening sal uitdra en dat hulle in wat hulle sê en 
doen, steeds 'n getuienis sal uitdra teenoor die gemeenskap wat baie negatief en oproerig is. 

INLIGTING: 

• Dit gaan baie goed by Sinethemba.  Daar is tans 78 kinders.  Hulle is gesond en dit gaan goed 
met hulle versorging.  Hulle werk hard in hulle tuin om groente te plant vir eie gebruik. 

• Sinethemba se personeel is baie dankbaar vir almal wat die 
werk daar so ondersteun en vir hulle bid. 

DANK:  

• Sam  en sy gesin was vanaf 5 - 22 Oktober in die Weskaap 
waar hy in twee gemeentes gepreek het en drie ander besoeke 
gedurende die week by groepe toegespreek het.  

• As gesin kon hulle by van hulle familie en vriende gaan besoek 
en hulle bedank almal wat soveel vir hulle omgegee het en wat 
so vir hulle as gesin gesorg het. 

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