
BID: Decoligny (2018-05-16) 

BID:  

• Die Ringskommissie van Mthatha, onder Voorsitterskap van Sam Dandala, reël 'n Pinkster 
Diens vir die 12 gemeentes van die Ring van Mthatha op Sondag, 20 Mei, in die Stadsaal van 
Mthatha.  Lede van die Moderatuur van die VGK, Kaap Sinode, sal ook die byeenkoms 
bywoon.  Die doel van die byeenkoms is dat die verskillende gemeentes die Here saam sal 
dank vir die gawe van die Heilige Gees en dat daar ook 'n groter samewerking tussen die 
gemeentes sal groei. 

• Tydens die Pinkster byeenkoms, sal daar in die besonder gebid word vir die Stad van 
Mthatha, wat deurloop onder Taxi geweld. Sedert die begin van 2018 het reeds 62 mense in 
hierdie Taxi geweld gesterf.  Kom ons bid saam met die gemeentes teen hierdie sinnelose 
geweld. 

• Ons bid vir die opvolg Konferensie van die Christelike Kinder Aksie op 26 Mei, asook die Jeug 
Aksie Konferensie op 26 - 27 Junie, te Decoligny 

INLIGTING: 

• Sam vra dat ons baie aan hom dink vanjaar met sy studies van Grieks en Hebreeus.  Hy sê 
dat hy heeltemal uit sy diepte is.  Sy woorde: "The languages are a different type of fish", 
vertolk duidelik sy gevoel oor die tale. 

• 'n Baie opgewonde Felicia, van Sinethemba, vertel dat dit baie goed gaan met almal by 
Sinethemba.  Die personeel en kinders is gesond en gelukkig.  Soos gewoonlik is hul groot 
behoefte kos en klere vir die kinders - veral nou gedurende die winter. 

• Dit gaan goed met hul vark-  en hoender boerdery.  Daar is 11 jong varkies gister gebore en 
binne die volgende dae behoort daar nog kleintjies gebore te word.  Hulle gaan hierdie week 
hul tuin laat ploeg sodat hulle kan groente plant. 

DANK:  

• Die eerste Christelike Kinder Aksie (Sondagskool) Konferensie is op 21 April in Decoligny 
gehou.  Dit was 'n groot sukses met 'n groot groep baie opgewonde kinders.  'n Mooi aantal 
ouers het ook opgedaag om die byeenkoms by te woon.  

• Die Sinodale Manne Aksie Kongres wat vanaf 26 - 29 April gehou is, het baie goed 
verloop.  Ouderling M Ndziba van Decoligny is weer as Tesourier vir die volgende 4 jaar 
verkies. 

• Die Ring van Mthatha se Jeug Aksie Konferensie wat in Mzimvubu gemeente gehou is, vanaf 
27 - 29 April, is goed bygewoon en was vir die Jeug baie verrykend. 

• Die Vroue Aksie van Decoligny het hul jaarlikse Moedersdag byeenkoms op Ndulini 
gehou.  Presente is tussen die vrouens uitgeruil en dit was 'n tyd van blydskap en groot 
opgewondenheid. 

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