
BID: Decoligny (2019-04-15) 

BID:  

• Bid vir die Paasfees Konferensie die komende naweek.  Gemeentes kom reeds vanaf Donderdag 
aand bymekaar en die byeenkoms sluit eers Sondag na die Opstandingsdiens.  Bid vir goeie 
bywoning, vir die voorbereiding van die boodskappe, vir die geestelike gesprekke, vir goeie 
samewerking tussen die leiers en lidmate, vir geestelike seën vir elkeen wat die byeenkomste 
bywoon, bid veral dat die konferensie tot eer van die Here wat vir ons gekruisig is en opgestaan 
het, sal wees. 

• Die Ring van Mthatha se Jeug Konferensie word op 26 - 27 April gehou. 
• Op 5 Mei hou die VGK Decoligny en NGK Mthatha gemeentes 'n gesamentlike Werkers diens. 
• Die Ring se Vroue Aksie hou op 12 Mei 'n Moedersdag  Tee byeenkoms in Gcuwa gemeente. 

INLIGTING: 

• 13 Lidmate van die Strand gaan Decoligny en Sinethemba besoek vanaf 27 April - 1 Mei.  Ons 
beplan om 'n byeenkoms met die Kerkraad te hou en ook om van die senior lidmate van 
Decoligny gemeente te besoek.  Wanneer ons Sinethemba gaan besoek, wil ons graag 'n 
inventaris gaan maak van items waarmee ons hulle kan help, dinge soos gordyne, duvets, 
kussings en lakens.  Dan wil ons ook kyk na die omheining wat al vir 'n geruime tyd aandag nodig 
het. Om al hierdie items te vervang, sal ons moet fondse bymekaar maak. Ons sal graag 
gedurende Julie / Julie 'n groep mense neem om te gaan help om hierdie dinge by Sinethemba te 
herstel.  Meer inligting sal gegee word nadat ons daar besoek het. 

• Dit gaan goed met Sam Dandala en sy gesin.  Sy studies vorder baie mooi en hy is besig met 
werkstukke en sal binnekort weer gaan vir kontak sessies vir sy kursus. 

• Dit gaan goed met die verkope van ons boek "Sy arms om ons".  Mense is welkom om ons te 
kontak vir bestellings. 

DANK:  

• Die Ring van Mthatha het 'n konferensie vir die leiers van die verskillende gemeente aksies op 21 
Maart gereël, wat goed bygewoon is en 'n groot sukses was.  

• Die Evangelisasie Kommissie van die gemeente se program van huisbesoek gaan baie goed aan 
en word goed aanvaar. 

• Baie aandag word gegee om huurders vir al die huise op Decoligny te kry, om die probleem van 
diefstal te beperk wanneer die huise leeg staan.  Die pogings lewer goeie vrugte op.  Gelukkig is 
dit redelik rustig wat betref die plakkers op die gronde van Decoligny. 

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

Groete in Jesus Christus 
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