
 

BID: Decoligny (2017-12-14) 

BID:  

• Ons bid steeds dat daar 'n oplossing sal kom vir die grond kwessie op Decoligny.  Ons bid ook vir die 
veiligheid van die inwoners en almal betrokke by hierdie saak. 

• Ons bid dat elke lidmaat van Decoligny hierdie Kersfeestyd waarlik die betekenis van die geboorte 
van Jesus sal verstaan en Kersfees sal vier om God te verheerlik. 

• Ons bid vir die 16 kinders en aantal personeel van Sinethemba wat die vakansie daar agterbly.  Bid 
vir die kinders en die werkers se veiligheid terwyl die ander kinders na hul huise toe is. 

INLIGTING: 

• Die Jeug het tydens hul onlangse konferensie gepraat oor die wenslikheid of Christene Kersfees 
moet vier omdat die feestyd so gekommersialiseer geraak het dat die betekenis van die geboorte van 
Jesus Christus vir baie mense verlore geraak het.  Na baie gesprekke het hulle saamgestem dat 
Christene volgens die Bybelse beginsels en respek en eer aan God moet lewe en dat Christene 'n 
voorbeeld aan ander moet stel ten opsigte van die viering van Kersfees. 

• Dit het die afgelope tyd goed gereën in die Transkei.  Sinethemba se kinders het baie groente geplant 
in hul tuin.  Die groot probleem is net dat die omheining reeds talle kere beskadig is tydens 
veldbrande en dat die bokke en perde nou die drade breek en die groente opvreet. Ons dank die 
Here vir die uitstekende punte wat Sam gekry het vir sy studies van die afgelope jaar. 

DANK:  

• Die Jaareinde konferensie van die gemeente wat op 18 en 19 November gehou is, was 'n groot 
sukses en was tot groot seën vir die gemeente.  

• Die Kersfees partytjie by Sinethemba wat deur die NGK gemeentes van Mthatha en 
Grahamstad saam met Decoligny gehou is, was 'n groot sukses 

• Die Vroue Aksie en die Jeug Aksie van Decoligny het 'n gesamentlike uitstappie na die see gehad.  

Ons bede is dat elke voorbidder die vrede en genade en seën van die 
Here sal beleef gedurende hierdie Kersfees tyd.  Mag julle veilig wees 
op die paaie en die tyd saam met familie en vriende geniet.  Mag die 
eer van die Here die eerste prioriteit vir elkeen wees.  

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

Groete in Jesus Christus 

Willem Botes 

083 658 2154 / 021 854 4620  of wgpbotes@gmail.com 
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