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• 'n Sondagskool kamp vir die Ring van Mthatha word gehou te Tshani kampterrein vanaf 19 - 21 
Julie, waarheen Decoligny se kinders ook gaan. 

• Die Ringsitting van  die Ring van Mthatha vind plaas op 3 - 4 Augustus te Decoligny.  
• Die bestuur van die Vroue Aksie van Decoligny vergader op 26 Julie om onder andere te 

beplan vir hul jaarlikse konferensie wat vanaf 10 - 11 Augustus te Bet-El plaasvind 

INLIGTING: 

• 'n Groep lidmate van die Strand het vanaf 22 - 30 Junie gaan werk by Sinethemba. Nuwe 
gordyne is gehang, nuwe matrasse, duvets en komberse is geskenk, die kinders se beddens is 
herstel, kaste en deure is herstel en die tuin het 'n nuwe omheining gekry. Baie dankie vir 
soveel mense wat vir ons gebid het en gehelp het met bydraes sodat die nodige voorraad 
aangekoop kon word. 

• Ons dink aan Sam se studies te midde van baie ander verpligtinge op gemeente, Ring en 
Sinodale vlak.  Verder neem hy ook waar as bestuurder van die Decoligny eiendom namens die 
Sinode.  Hy is ook baie betrokke by samesprekings in verband met die grondkwessie van 
Decoligny. 

• Dit gaan goed met die personeel en kinders by Sinethemba. Daar is nou weer nuwe motivering 
en opgewondenheid na die besoek van die werkgroep van die Strand. 

DANK:  

• Die Vroue Aksie se fondsinsameling op 30 Junie was 'n groot sukses.  
• Die Manne Aksie het 'n baie geseënde jaar beleef.  Die nuwe bestuur vir die volgende termyn is 

gekies en hulle sal by 'n byeenkoms op 21 Julie bekendgestel word. 
• Ons is dankbaar vir die positiewe verslag van Decoligny gemeente rakende hul geestelike 

konferensies, die huisbesoek aksie van die Evangelisasie Kommissie, asook die vordering 
rakende die beplanning vir die pad vorentoe van die gemeente.  Daar is besluit dat die 
gemeente vir die huidige nie 'n leraar gaan beroep nie, maar dat die kerkraad die leiding in die 
gemeente sal neem onder leiding van die Konsulent. 

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

Daar is nog heelwat van ons boeke oor ons lewensreis 
in die Transkei, "Sy arms om ons" beskikbaar.  Ons wil 
die Here verheerlik deur in hierdie boek te getuig van die 
hulp en beskerming van die Here oor ons gedurende 
ons bediening van 39 jaar in die Transkei.  Indien u 
belangstel om 'n boek te bekom, kontak ons by ons 
kontakbesonderhede onder aan die BID gebedsbrief. 
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