
BID: Decoligny (2019-02-15) 

BID:  

• Bid vir die eerste Kerkraad vergadering van die jaar op 17 Februarie.  Heelwat beplanning word 
gedoen vir die jaar se aktiwiteite. 

• Die Manne Aksie se program begin ook vorm aanneem vir die jaar en 'n Algemene Vergadering 
word binnekort gehou. 

• Bid vir Sam se studies vir vanjaar.  Hy het baie goed gedoen in twee van sy vakke, maar 
ongelukkig nie in Hebreeus nie.  Hy het reeds ingeskryf vir die nuwe jaar en gaan volgende week 
sy eerste kontaksessie bywoon. 

INLIGTING: 

• Gereelde gebedsbyeenkomste word in die NGK Mthatha saam met die Gebedsnetwerk van 
Mthatha gehou.  Die Jeug van die Ring van Mthatha het 'n deurnag gebedsbyeenkoms en 
dankseggings diens gehou waar hulle hulleself tot beskikking van die Here gestel het. 

• By 'n onlangse DOVE Vergadering is besluit dat 'n groep lidmate van die Wes-Kaap die naweek 
van 27 April - 1 Mei 2019 'n besoek aan Decoligny en Sinethemba sal bring om weer ons 
vriendskapsbande te versterk en om te sien waar DOVE betrokke kan wees. 

• Sinethemba se mense is baie dankbaar vir die reën wat daar geval het.  Daar heers groot 
opgewondenheid oor die reën en die warm son wat hulle beleef, want dit skep die moontlikheid 
om tuin te maak.  Hulle beplan om nou heelwat groente plantjies te plant 

DANK:  

• Die Jeug Aksie se eerste Konferensie en beplannings byeenkoms het reeds op 13 Januarie 
plaasgevind.  

• 'n Werkswinkel oor die finansies en werking van die verskillende komitees van die Kerkraad is 
einde Januarie gehou.  Dit was 'n groot sukses en is baie positief deur die Kerkraadslede beleef. 
Dit was veral leersaam vir die lede om te verstaan wat elke komitee veronderstel is om op te 
fokus. 

• Die Vroue Aksie het op 3  Februarie 'n byeenkoms by Gqabatha buitepos gehou, waartydens die 
vrouens die Here gedank het vir alles wat hulle verlede jaar bereik het en hulself tot beskikking 
van die Here gestel het vir die nuwe jaar se aktiwiteite. 

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