
BID: Decoligny (2018-12-10) 

BID:  

• Ons bid vir die bewaring van gemeentelede gedurende die Kersfees Seisoen.  Bid dat elke lidmaat sal 
besef waaroor Kersfees werklik gaan - dat dit nie oor partytjies en eet en drink gaan nie, maar oor wat 
God deur Jesus Christus vir ons kom gee het. 

• 'n Sondagskool Kamp word gehou op 8 Desember by die Mthatha Dam. 
• Bid vir Sam Dandala wat deur die Sinode aangestel is as tydelike Bestuurder van Decoligny.  Hy sal 

baie wysheid en genade nodig hê om die situasie daar te hanteer en so baie wat afgebreek is, weer te 
probeer opbou.. 

INLIGTING: 

• Sam wag vir die uitslae van sy eksamens, wat eers in Januarie beskikbaar sal wees.  Intussen sal hy 
registreer vir die klasse van volgende jaar. 

• KJ, die oudste seuntjie van Sam en Amanda, begin volgende jaar in Graad R by die Mthatha Christen 
Skool. 

• Sinethemba is reeds gesluit vir die Desember vakansie.  'n Aantal kinders, wie se ouers hulle nie kom 
haal het nie, bly by Sinethemba agter.  Van die personeel sal beurte maak om diens te doen om na 
die kinders te kyk. 

• Daar word gesoek na borge om 'n kruis, wat verlig sal word, op die hoogste punt van die Bult, waar 
die gemeente se Pastorie is, op te rig. 

DANK:  

• Ons dank die Here vir die wonderlike Jaareinde Konferensie wat 24 - 25 November gehou is. Die 
onderwerp wat bespreek is, het gehandel oor die Pastorale versorging van die lidmate.  Die besluit 
wat geneem is, was dat die gemeente nie langer 'n Spaza Kerk wil wees nie, maar 'n Super Spar 
Kerk.  

• Die Kersfees Partytjie wat op 30 November aangebied is by Sinethemba, het baie goed verloop. Die 
mense van die NGK van Grahamstad kon ongelukkig nie die partytjie bywoon nie, maar het die 
presente aangestuur. 

• 'n Groep lidmate het saamgestaan en begin om die geboue van die gemeente op Decoligny skoon te 
maak en te verf.  'n Volgende dag word beplan om die werk af te handel. 

• Die Dankseggings byeenkoms van die Vroue Aksie by Libode het mooi verloop 

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

Baie dankie vir elke voorbidder wat gedurende die jaar gereeld vir die 
werk van Decoligny gemeente gebid het.  Dankie dat Decoligny op 
julle kan staatmaak vir volgehoue ondersteuning vir volgende jaar. 

'n Aantal mense het reeds vir my laat weet dat hulle belangstel in die 
boek "Sy arms om ons" waaraan ons tans werk.  Dit help my om 'n  
skatting te maak van hoeveel boeke ons moet laat druk.  
Voel welkom om my te laat weet indien daar nog mense is wie sou belangstel in die boek. Die beplanning 
is dat die boek einde Februarie beskikbaar sal wees. 

Mag elkeen van julle as voorbidders die vrede en seën van Kersfees beleef.  Laat ons Jesus se liefde nie 
net verkondig nie, maar uitleef met ons hande en voete en met ons lewens. 
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