
BID: Decoligny (2019-01-12) 

BID:  

• Op 26 Januarie word 'n Werkswinkel oor "Die gemeente en finansiële begroting" in Decoligny 
gemeente gehou.  Ons bid vir die voorbereiding, ons bid dat die mense wat met die finansies 
van gemeentes te doen het, dit sal bywoon en dat dit die gemeentes sal help om hierdie 
belangrike saak aan te spreek en mense verantwoordbaar te hou vir ander mense se geld in 
die gemeente. 

• Op 3 Februarie hou die Vroue Aksie 'n Hernuwing en Dankseggings Konferensie in die 
gemeente. 

• Bid vir die Burgermeester van die Oliver Tambo Munisipaliteit, mev N Meth, wie twee van 
haar seuns in 'n ongeluk verloor het.  Haar familie is reeds vir dekades lidmate van die VGK in 
verskeie gemeentes in die Transkei. 

INLIGTING: 

• Die jaarlikse brande en die klam weer van die Ngqeleni gebied, het sy tol geëis rakende die 
omheining van Sinethemba.  Die omheining se drade is vrot en onbruikbaar.  Die diere (en 
mense) kom vrylik in en Sinethemba se personeel en kinders kan glad nie meer tuin maak en 
groente produseer vir hul kombuis nie.  Hulle moet dringend fondse kry om die omheining te 
hernu.  Die matrasse vir die kinders moet ook dringend vervang word. 

• Diefstal by Sinethemba deur mense van die omgewing het 'n groot probleem geword.  Eers is 
van Sinethemba se varke doodgeslaan en gesteel en nou word die kinders se klere van die 
wasgoeddraad gesteel. 

• Sam het nog nie sy uitslae vir sy studies ontvang nie, daarom kon hy nog nie registreer vir die 
nuwe jaar se studies nie. 

DANK:  

• Ons dank die Here dat daar geen slegte insident gedurende die vakansie seisoen op 
Decoligny plaasgevind het nie.  'n Sekuriteitsmaatskappy is aangestel om die grond en 
geboue te beskerm.  Dit het tot gevolg gehad dat daar nie nuwe huise op die kerk 
gronde opgerig is nie.  

• Ons is dankbaar vir die Mthatha Gebedsnetwerk wat gereelde gebedsbyeenkomste in die 
NGK Mthatha hou, waarby lidmate van Decoligny inskakel. 

• Ons dank die Here vir die 10 jaar wat verloop het sedert Sinethemba gebou is en die 
personeel en kinders daar 
bly.  Wanneer ons terugkyk, weet ons 
dat hierdie projek sy ontstaan en groei 
te danke het aan die werk van die Here. 

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