
BID: Decoligny (2019-11-11) 

BID:  

• Tata Ludwaba van Libode, een van die staatmakers van die gemeente en iemand vir wie ons baie 
lief was, is twee weke gelede oorlede.  Hy is die afgelope naweek begrawe.  Bid vir sy kinders en 
kleinkinders dat hulle in sy voetspore sal volg en die Here voluit sal dien. 

• Die Kategese Toetsing van nuwe lidmate vind plaas op 16 November.  Dit moes ongelukkig 
uitgestel word as gevolg van die begrafnis van Tata Ludwaba van Libode. Bid vir die Kerkraad wat 
die toetsing behartig asook die nuwe lidmate. 

• Die laaste Kerkraad Vergadering van die jaar vind plaas op 17 November. Bid saam dat almal sal 
opdaag sodat die sake afgehandel sal word. 

• Die gemeente se Jaareinde Konferensie word gehou op 23 - 24 November.  Die nuwe lidmate sal 
hul geloof voor die gemeente bely en as lidmate aangeneem word.  Mense wat tot bekering 
gekom het as volwassenes, sal dan ook gedoop word.  Die gemeente neem die Saterdag ook 
deel aan 'n geestelike konferensie. 

INLIGTING: 

• Op Saterdag, 30 November, hou die gemeente 'n Kersfees partytjie vir die kinders en personeel 
van Sinethemba.  Vir baie van die kinders is dit 'n hoogtepunt van die jaar omdat hulle 'n 
geskenkie kry wat net aan hulle behoort - dalk die eerste geskenk wat hulle in hul lewe kry.  

• Die Christen Vroue Aksie van die gemeente hou hul Maandelikse fondsinsameling byeenkoms op 
1 Desember.  Die fondse word gebruik vir die werk van die aksie in die gemeente. 

• Die Jeug Aksie hou 'n kamp op Saterdag, 7 Desember.  Die tema van die kamp is "Thuma mina" - 
Stuur my.  Aandag sal met die tema gegee word aan opleiding van die jeug ten opsigte van 
mense verhoudings en die uitreik na ander mense. 

DANK:  

• Ons dank die Here dat dit gedurende die jaar goed gegaan het met Sam se studies en take wat 
hy moes inhandig.  Sy eksamen begin op 18 November en die einde van November moet hy 
registreer vir die nuwe Akademiese Jaar.  

• Dank die Here dat die situasie rakende die besetting op hierdie oomblik stiller is.  (Sien 
onderstaande stuk wat Sam gestuur het.) 

• Ons dank die Here wat hierdie jaar die gemeente gelei en bewaar het, wat vir die Kerkraad en 
veral vir Sam gehelp het in die moeilike tye van grondbesetting.  Ons besef maar net weer dat 
God in beheer is.  Al word grond of geboue of strukture beskadig, niks of niemand sal ooit die 
geestelike werk wat oor baie jare in Decoligny gemeente deur baie mense gedoen is, ongedaan 
kan maak nie.  Aan Hom al die eer! 
 

Inligting van Sam rakende die grondbesetting:  
"The situation at Decoligny is extremely tense and dangerous. It was on the 21 October2019 when the land invaders started 
digging out water pipes at Silowa. They also started to cut down electric poles. Obviously, they had no care in the world, 
because they knew that the police will not respond. I called Col Naidoo who sent out a small team, which arrested one person 
and impounded the vehicle. Now, the notorious owner Bishop Yolelo is looking for me, he even sent people to my home to 
threaten and intimidate my family. We believe that God will and can change the situation at Decoligny. We do not want this 
situation to continue. We need a definite decision by the court." 
(Inligting voorsien deur Sam Dandala (Decoligny) en Felicia Twantwa (Sinethemba)  
Baie dankie vir elkeen van u wat gedurende 2019  saam met ons gebid het vir die werk in die VGK Decoligny.  Hierdie BID is 
die laaste aflewering vir 2019 
 

Groete in Jesus Christus.   
Willem Botes 

083 658 2154 / 021 854 4620 

wgpbotes@gmail.com 

mailto:wgpbotes@gmail.com


  

 


