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BID:  

• Bid saam vir die Kerkraadsvergadering van 26 Junie.  'n Groot poging word aangewend om al 
die lede bymekaar te kry, sodat die dringende sake hanteer kan word. 

• Die Vroue Aksie sal 'n fondsinsameling funksie op 30 Junie hê.  Bid vir die bywoning en mooi 
samewerking. 

• Bid vir die besoek van die groep van 12 (redelik senior) lidmate van gemeentes van die Strand 
aan Sinethemba vanaf 22 - 30 Junie. Ons wil graag gaan help met herstelwerk aan die 
omheining, die regmaak van beddens, ablusie geriewe, die hang van gordyne asook ander 
herstelwerk aan kaste en deure in die gebou.  Bid vir 'n veilige reis daarheen en terug, vir goeie 
samewerking en dat almal se kragte dit sal hou.  Bid ook vir genoeg fondse vir die besoek. 

• Ons bid saam vir Sam vir sy studies en vir die werk wat hy in die gemeente doen asook vir sy 
werk om die eiendom van Decoligny te beveilig en te bestuur. 

 INLIGTING: 

• Die Ring van die VGK Mthatha het saam met die NGK Mthatha 'n baie geseënde Pinksterfees 
gehou.  Daar word beplan om in die toekoms verder te werk aan samewerking en eenheid 
tussen die gemeentes. 

• Indien iemand vir ons wil help met fondse vir die aankoop van die materiaal vir die werk by 
Sinethemba, kan hulle ons kontak by die kontakbesonderhede onder aan hierdie BID brief. 

• Daar is nog heelwat van ons boeke "Sy arms om ons" beskikbaar.  Ons doel met hierdie boek is 
om te vertel hoe die Here ons gelei en ons gehelp het in ons bediening van 39 jaar in die 
Transkei.  Ons wil graag getuig van Sy grootheid en sy beskerming en hoe ons sy arms om ons 
beleef het. 

DANK:  

• Die Moedersdag Tee geleentheid van 10 Mei was 'n groot sukses.  Die vrouens het nie net hul 
liefde aan mekaar betuig deur geskenke uit te ruil nie, maar ook om mekaar geestelik te 
bemoedig.  

• Die Ring se Jeug Aksie Konferensie in Mthatha gemeente is goed bygewoon.  Die onderwerpe 
waaroor gepraat is, het gehandel oor Leierskap Beginsels volgens die Skrif en oor die 
geskiedenis van die VGKSA. 

• Ons is dankbaar dat dit die afgelope weke rustig is op Decoligny rakende die 
grondbesetting.  Die afgelope maande was daar baie diefstal en beskadiging van eiendom om 
die inwoners te terroriseer. Mense versprei selfs die storie dat die grondbesetters Decoligny se 
kerkgebou wil annekseer en dit verander in 'n gemeenskapsaal.  Laat ons in die gebed opstaan 
teen hierdie vals bangmaak stories . 

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