
BID: Decoligny (2018-10-22) 

BID:  

• Vanaf 26 - 28 Oktober word die Ring se Manne Aksie Konferensie te Decoligny gehou.  
• Die Kategese Toetsing vind plaas op 10 November.  Bid vir die Kerkraadslede wat die toetsing 

moet behartig en ook vir die Katkisante. 
• Die gemeente  se Jaareinde Konferensie word gehou vanaf 17 - 18 November te Bet-El.  Kom 

ons bid nou al vir die voorbereiding asook vir elke prediker wat daardie naweek sal optree. 

INLIGTING: 

• Sam en Amanda Dandala se oudste seuntjie, KJ, gaan volgende jaar na Graad R in die 
Mthatha Christian School. 

• Die gemeente van Decoligny en die Dandala gesin het finansieel gehelp met Tata Ngesi se 
begrafnis, omdat die familie nie die nodige fondse het nie.  Tata Ngesi het 'n reuse werk 
gedoen om die Lindile buitepos tot stand te bring.  Vir jare was hy die ouderling daar.  Ons dank 
die Here vir mense soos Sam Dandala en Tata Molaoa wat nou die leiding daar neem.  Bid vir 
Tata Ngesi se twee aangenome seuns wat nou alleen agter bly.  Hulle het vir jare nooit gewerk 
nie, maar op sy pensioen staat gemaak.  Nou sal hulle moet uitspring en werk vind om te 
oorleef. 

• Dit gaan goed met die personeel en die kinders van Sinethemba.  Hulle hoop om binnekort die 
heinings te kan herstel om die gemeenskap se diere uit te hou, sodat hulle kan groente plant in 
hul tuin. 

DANK:  

• Die Ring se Vroue Aksie Konferensie wat onlangs  in Gatyana gemeente gehou is, het baie 
goed verloop.  Ons is baie dankbaar vir elkeen wat daar was..  

• Al was die bywoning nie goed nie, het diegene wat die Sondagskool Konferensie by Ncise 
bygewoon het, baie daar geleer. 

• Die Ring se Jeug Aksie Konferensie wat in Mthatha gemeente gehou is, was baie 
geseënd.  Ons dank die Here dat dit 'n groot sukses was. 

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

Groete in Jesus Christus 
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