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• Die Ring se Vroue Aksie het hul Jaarlikse Konferensie hierdie afgelope naweek in Gatyana 
gehou.  Hierdie klein gemeente sukkel om te oorleef, daarom is dit baie goed dat die ander 
gemeentes van die Ring hulle ondersteun. 

• Die Bediening vir Kinders (Sondagskool) hou hul kamp te Ncise op 22 September.  'n Nuwe 
leerplan word dan vir volgende jaar bekendgestel. 

• Tydens die Kerkraad Vergadering van 23 September moet belangrike besluite rakende nuwe 
toewyding van die gemeente geneem word ten opsigte van werk in die gemeente, die Groot 
Opdrag uitreik en die Diakonale Dienste. 

• Bid ook vir die geestelike konferensie van die Ring se Jeug Aksie te Canzibe die naweek van 28 - 
30 September. 

INLIGTING: 

• Daar is steeds spanning op en in Decoligny. Die afgelope 2 maande is 8 lidmate of familielede 
van lidmate van Decoligny begrawe.  Wat die grondkwessie betref - die Hooggeregshof het 
uitspraak gelewer dat die plakkers nie die kerk se grond mag beset nie; nou moet die 
Munisipaliteit eers ander grond beskikbaar stel voordat hulle verskuif kan word. Niemand weet 
wanneer dit sal gebeur nie. 

• Dit gaan baie goed met Sam en sy familie.  Danksy donasies wat hulle as gesin gekry het, kan 
hulle die kinders op skool hou.  Dit gaan goed met sy studies, hy sukkel net baie met Hebreeus, 
maar sy punte vir die ander vakke is baie goed. Hy hoop dat sy punte vir Hebreeus goed genoeg 
sal wees sodat hy eksamen sal kan skryf. 

• Dit gaan goed by Sinethemba, die personeel en die kinders is gesond en gelukkig.  Tog ervaar 
hulle die afgelope tyd probleme met die mense van die omgewing.  Omdat die veld jaarliks 
gebrand word, beskadig dit hul omheinings; dit het tot gevolg dat hulle nie kan voorbly (finansieel 
en prakties) om die omheining te herstel nie.  Dit veroorsaak dat hulle nie kan groente plant nie 
omdat die diere inkom en alle groente opeet.  Verder het hulle ook onlangs die ongelukkige 
situasie beleef dat mense twee van hul varke gesteel het.  Die Polisie was geensins behulpsaam 
om dit te ondersoek nie. 

DANK:  

• Daar is mooi besluite van die Leierskap van die gemeente om sake wat lank nie die regte aandag 
gekry het, weer aan die gang te kry; dinge soos die gemeente se betrokkenheid by Mosambiek en 
Sinethemba.  Nuwe komitees sal ook binnekort verkies word.  

• Ses vroue is gedurende die gemeente se Vrouekonferensie as nuwe lede van die Aksie 
ingehuldig.  Die konferensie was 'n groot sukses. Daar is ook 'n suksesvolle byeenkoms van die 
Vroue Aksie by Lindile verlede naweek gehou. 

• Die Jeug Aksie het hul kamp te Link baie geniet. 

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