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BID:  

• Die grondbesetting op Decoligny het nog ernstige probleme tot gevolg gehad.  Die elektriese 
kraglyne op Decoligny is opsetlik beskadig.  Dit het daartoe gelei dat die inwoners vir dae lank 
sonder elektrisiteit was, verder het dit veroorsaak dat drie van die stroombrekers beskadig is en 
teen hoë kostes vervang moes word.  Laat ons bid dat hierdie probleme tot 'n einde sal kom. 

• Een van die huurders is die afgelope Maandag sonder enige rede aangerand deur die 
grondbesetters toe hy op die Decoligny pad verby hulle gery het en hy gestop en aangeval 
is.  Hulle het gesê dat hulle moeg is daarvan om mense op "hulle grond" te sien wat nie 
inheems aan Afrika is nie.  Bid dat hierdie gedrag sal ophou en dat mense nie verder beseer sal 
word nie. 

• Bid vir 'n aantal byeenkomste gedurende die volgende weke: die Ring se Vroue Aksie 
Konferensie vanaf 13 - 15 September; die gesamentlike erediens tussen die VGK Decoligny en 
die NGK Mthatha te Decoligny op 22 September; die Ring se Jeug Konferensie vanaf 27 - 29 
September; die Kerkraad vergadering van Decoligny op 29 September; Decoligny se Manne 
Aksie byeenkoms op 13 Oktober. 

INLIGTING: 

• Sam noem dat hy onverpoos aangaan met sy studies terwyl hy besig is met die werk in Port 
Elizabeth by die Swartkops Marina Soutwerke.  Die dag van sy aankoms in Port Elizabeth is 
daar in sy voertuig ingebreek en sy klere en ander persoonlike besittings, soos sy Paspoort en 
ID dokument asook sy studie boeke is gesteel.  Sy boeke is vervang en hy kan gelukkig 
aangaan met die uitwerk van sy take.  Hy bedank almal wat hom ondersteun in hierdie tyd. 

• Sinethemba sukkel nog steeds met die water probleem.  Soms bring die Munisipaliteit vir hulle 
water, maar ander kere gaan dit maar moeilik om die kinders skoon te hou sonder voldoende 
water. 

• Felicia sê dat hulle tot dusver nog nie juis reën gekry het nie.  Hulle sien met verwagting daarna 
uit dat die reënseisoen sal begin sodat hulle die tuin kan laat omploeg en groente kan aanplant. 

DANK:  

• Ons is dankbaar dat die aktiwiteite ten opsigte van die myn van die gruisgrond naby Decoligny 
se kerkgebou, vir die huidige stopgesit is.  

• Die Kerkraad se groep wat besig is met huisbesoek by Tsolo, is dankbaar vir die huise wat 
reeds besoek is en hulle sal binnekort verdere besoeke daar bring.  

• Ons is dankbaar vir die groep seuns van Sinethemba wat besig is om die draadomheining om 
die Sinethemba terrein te herstel.  Iemand het hulle geleer hoe om met 'n draadtrekker te werk 
en hulle is baie trots op die werk wat hulle tot dusver gedoen het. 

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