
BID: Decoligny (2019-05-13) 

BID:  

• Op 19 Mei hou die vrouens van Decoligny hul Moedersdag Tee byeenkoms, wanneer hulle 
mekaar gaan bederf met geskenke. 

• 'n Pinksterfees Diens wat bygewoon sal word deur die gemeentes van die VGK Ring van Mthatha 
en die NGK Mthatha sal by die NGK Mthatha gehou word op 9 Junie.  

• Bid vir die situasie op Decoligny.  Daar is reeds ongeveer 200 huise op die grond van die kerk 
gebou, 'n aantal kere is daar by die huise ingebreek, die waterpype van Bet-El is gesteel, die 
elektriese heining is geknip en op 13 Mei is 'n huis by die Silowa Konferensie Sentrum aan die 
brand gesteek.  Bid vir Sam Dandala wat probeer om die situasie te hanteer. 

INLIGTING: 

• Dit is nou reeds 10 jaar dat Sinethemba aan die gang is en aandag moet gegee word aan 'n 
aantal sake.  'n Groep ondersteuners van DOVE beplan nou om vanaf 22 - 30 Junie by 
Sinethemba te gaan werk, sodat ons die omheining kan regmaak, die beddens en kaste herstel, 
loodgieters werk doen en elektriese probleme oplos, nuwe gordyne hang en matrasse en 
beddegoed vervang.  Om dit alles aan te koop, benodig ons ongeveer R70,000.00. Ons het 'n 
oproep om geldelike hulp gedoen en ons dank die 5 persone wat reeds bygedra het tot hierdie 
insameling.  Ons glo dat ons die totale bedrag sal kan insamel sodat ons vir hierdie kinders kan 
help om veilig te wees en gemaklik te kan bly. 

• Sam se studies vorder goed, hulle as gesin is gesond en dit gaan goed met hulle kinders.  Hy vra 
dat ons vir hom sal bid wat betref sy werk om die terrein van Decoligny op te pas, tesame met sy 
ander verantwoordelikhede. 

• Ons het nog heelwat kopieë van ons boek "Sy arms om ons" van die tweede druk beskikbaar, 
indien daar nog belangstelling daarvoor is. 

DANK:  

• Ons dank die Here vir 'n baie geseënde Paasfees Konferensie in die gemeente.  Daar word getuig 
van die mooi samewerking, die geesvervulde prediking, die samesang en deelname van die 
lidmate.  

• Die besoek van die DOVE groep uit gemeentes van die Strand, was baie geseënd.  Ons kon die 
Here saam met die gemeente dien tydens Sondag se erediens, ons het 'n vrugbare gesprek met 
die Kerkraad gehad, ons kon by 'n paar bejaarde lidmate huisbesoek doen en ons het Sinethemba 
gaan besoek.  

• Die gemeentelike aktiwiteite gaan mooi aan - die samewerking met die NGK Mthatha is vrugbaar, 
die Ring se Vroue Aksie byeenkoms te Gcuwa gemeente is goed bygewoon, die kerkraad getuig 
van mooi samewerking wat betref die huisbesoek aksie van die gemeente by lidmate wat nie 
meer kerk byeenkomste bywoon nie. 

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