
BID: Decoligny (2018-08-11) 

BID:  

• Bid vir die Hooggeregshof sitting van 14 Augustus rakende die grondkwessie van Decoligny, 
dat hierdie saak afgehandel sal word. 

• Die Jaarlikse Vroue Aksie Konferensie word gehou op 11 & 12 Augustus en 'n Jeug 
Aksie Kamp op 18 Augustus. 

• Bid vir die Kerkraad Vergadering op 19 Augustus.  Bid vir samewerking en toewyding van die 
Kerkraad. 

INLIGTING: 

• Dit gaan goed met Sam en sy familie.  Al het hy en Amanda nie 'n vaste werk nie, sorg die 
Here vir hulle. Hy noem dat dit goed gaan met sy studies en dat hy dit baie geniet, al sukkel hy 
net baie met Hebreeus. 

• Sam noem dat hy twee vergaderings rakende die onteiening van grond bygewoon het en dat 
hy besef dat onkunde en mense se vrees vir mekaar, die groot probleem in hierdie saak 
is.  Mense ken en verstaan nie mekaar nie en daarom het hulle nie deernis met mekaar 
nie.  Om hierdie rede is daar 'n groep mense in Decoligny gemeente wat 'n biduurgroep begin 
het om juis te bid vir versoening en dat mense sal uitreik na mekaar en mekaar as 
medemense sal aanvaar. 

• Ons dank die Here vir die goeie reën en dat dit goed gaan by Sinethemba. 

DANK:  

• Ons dank die Here vir die positiewe vordering met die grondkwessie van Decoligny.  Die 
Hooggeregshof het 'n bevel gegee wat die besetting van die grond as onwettig verklaar.  Die 
volgende datum is 14 Augustus wanneer 'n datum blykbaar gegee sal word om die huise wat 
reeds opgerig is, te verwyder.  

• Dit is stil op Decoligny - ongelukkig staan daar nou huise leeg (ingeslote die Pastorie) wat nie 
huurders in het nie.  Al wat nou hier beweeg, is die diere wat oral toegang het omdat die drade 
stukkend is.  Gelukkig  is daar nie tans enige probleem van mense wat probeer om die grond 
te beset of ander skade aan te rig nie. 

Aanhaling van Walsh: "Fear is the energy which contracts, closes down, draws in, runs, hides, 
hoards, harms. But love is the energy which expands, opens up, sends up, stays, reveals, shares, 
heals".  

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