
BID: Decoligny (2018-02-13) 

BID:  

• Bid vir die gemeente van Decoligny.  Die leiers beleef dat daar 'n doodsheid ingetree het by 
baie van die lidmate en Kerkraadslede. Die samewerking het verswak en 
Kerkraadvergaderings word nie bygewoon nie.  Dit veroorsaak dat baie besluite en beplanning 
wat gedoen moet word, nie hanteer word nie.  Bid dat veral die Kerkraadslede die 
vergaderings sal bywoon. 

• Daar word 'n Getuienis Werkswinkel gehou die naweek van 24 Februarie.  Kom ons bid vir 
goeie bywoning en 'n geseënde byeenkoms. 

• Bid dat die VGK Sinode duidelike besluite sal neem rakende die hantering van die situasie 
rondom die plakkers wat reeds talle huise op die gronde van Decoligny gebou het.  Bid saam 
dat wie ook al die leiding neem rakende die verkoop van die erwe op die Decoligny eiendom 
asook die bou van die huise bekendgemaak sal word en teen hulle opgetree sal word. 

INLIGTING: 

• Sam het reeds geregistreer vir sy vakke van vanjaar by UNISA en ook by die "Theological 
Education by Extension College".  Die inrigting is deur UNISA aanbeveel sodat hy Grieks en 
Hebreeus kan neem omdat UNISA dit nie meer aanbied nie.  Hy wag nog steeds vir die finale 
punte van twee van sy vakke van verlede jaar. 

• Daar is tans 52 kinders by Sinethemba (24 seuns en 28 dogters).  Daar is nog kinders wat 
blykbaar gaan kom, maar die ouers sorg eers vir die kinders in ander skole voordat hulle die 
kinders na Sinethemba stuur. 

• Dit gaan ook goed met die personeel; Felicia sê net dat hulle kla dat hulle (direk vertaal) "brain 
damage" het van die werk by Sinethemba.  Hulle het werklik ons gebede nodig. 

DANK:  

• Ons dank die Here vir die reën in Transkei.  Felicia sê dat dit so baie by Sinethemba reën dat 
hulle nie in die tuin kan kom om te skoffel en te plant nie.  Hulle is so dankbaar vir 'n finansiële 
bydrae wat hulle gehelp het om 'n deel van die omheining van die tuin te vervang.  Om kostes 
te spaar, probeer sy saam met die kinders om die omheining self te span.  

• Ons is dankbaar dat niemand tot dusver beseer is in die onenigheid rakende die besetting van 
grond op Decoligny nie.  

• Om die situasie van Decoligny te hanteer, het Sam gesprekke gevoer met die inwoners van 
die woonbuurte rondom Decoligny. Hy het ook 'n besoek gebring aan die koning se 
raadsmanne; dit het daartoe bygedra dat daar op die oomblik rustigheid heers ten opsigte van 
die besetting van die grond.  Ons dank die Here daarvoor. 

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

Groete in Jesus Christus 

Willem Botes 

083 658 2154 / 021 854 4620 

wgpbotes@gmail.com 

mailto:wgpbotes@gmail.com

