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BOODSKAP VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTER
Geagte Laingsburger
Dit kom so pas by my op dat ons slegs ‘n paar dae oor het voor
Kersdag.
Ons is dankbaar vir die Hemelse Vader vir die genade en seëninge
gedurende die jaar 2021. Hierdie jaar het sy goeie en minder goeie
tye gehad, inteendeel ons is dankbaar dat ons die Kerstyd kan
saamvier. Kersfees is ‘n tyd van liefde, omgee en waardering.

Uitvoerende Burgemeester
Raadslid Mitchell Smith

Ons is dankbaar vir die gemeenskap van Laingsburg vir U geduld,
verdraagsaamheid en Ondersteuning
.
Ek wil hiermee ook my opregte dank uitspreek aan die Munisipale
werkers vir hul harde werk om dienslewering aan die gemeenskap te
verseker.

Seënwense aan U en U geliefdes gedurende die Kerstyd asook n voorspoedige 2022.
Mag God U seën asook ons pragtige Karoo dorp, Laingsburg.

Prosedures om foute aan te meld, 'n
ondersoek of klagte saam te vat ! ! ! !
As deel van die verbetering in kliënte diens, het
die Laingsburg Munisipaliteit verskillende
kanale geskep waardeur foute aangemeld kan
word.
Hierdie kanale stel 'n individu of organisasie in
staat om 'n klag in te dien rakende aspekte van
ons munisipale bedrywighede en dienste. Ons
moedig u aan om die Munisipale kantore te
besoek of skakel ons by +27 (023) 551 1019.
NB!!! Indien u ‘n klag rapporteer, voorsien
asseblief u volle naam en van,
kontak besonderhede en adres.

KERSFEES IS EEN VAN DIE KOSBARE TYE SAAM MET FAMILIE
Daar is drie groepe mense wat die boodskap ontvang het van
Jesus se geboorte en aan Hom hulde gebring het in die stal.
Eerstens is dit gebring aan die Godsdienstiges in die tempel - Die
priester Sagaria hoor by die Engel dat hy ‘n Seun sal hê - Johannes
die Doper wat die pad vir Jesus moes voorberei.
Tweedens is dit aan herders, gewone mense gebring wat dit aan
die hele volk verkondig.
Derdens was daar wyse “manne uit die Ooste”, sterrekundiges uit
Babilonie – dus mense wat God nie geken het nie en gesien was as
Heidene.
Christus het gekom vir elkeen in wie Hy ‘n welbehae het! Tydens Sy lewe en deur Sy hele
bediening getuig Hy aan alle mense – God het jou, hulle en almal lief. Hy preek vir, en red mense
uit alle oorde en vlakke van die samelewing - die skelm tollenaars, die teoloog Nikodemus, die ryk
jong man, die Samaritaanse vrou en hulle wat buite God se verband staan, sowel as die
moordenaar aan die kruis.
Hierdie Kersfees sal ons weer staan in die stal. Die boodskap van Jesus Christus is vir almal in
Laingsburg bedoel, ongeag van waar jy kom, waarheen jy oppad was en is. Kom ons gaan uit en
deel Sy liefde aan elkeen in wie Hy ‘n welbehae het.
Die Munisipaliteit van Laingsburg se wens is dan dat die gawe van liefde almal in Laingsburg se
grootste geskenk sal wees hierdie Kersfees en dat almal God se onbeskryflike Liefde, Seën en
Genade in oorvloed ervaar.
GESEëNDE KERSFEES!!
J BOOYSEN
MUNISIPALE BESTUURDER
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Nood Nommers

Geagte Gemeenskap
Graag wil ons Biblioteek personeel almal ‘n Geseënde
Kersfees en Vreugdevolle Nuwe Jaar toe wens.
Ons ure vir die Feestyd is as volg:
24 Desember

09:00 tot 13:00

25 -31 Desember

Gesluit

Ons sal terug keer na normale werksure op Maandag
03 Januarie 2022.

Munisipale Verkeer:
Brandweer & Rampbestuur:
Water werke:
Elektrisiteit:
SAPD:
EMS Ambulans:
Klagtes:
Childline:
Kindersorg:
Hospitaal:

Munisipale Visie
“ ‘n Bestemming van keuse waar mense eerste kom “

0235511019
0731487665
0731715896
0731715896
10111
0235511420
0235511019
0800055555
0235511694
0238142035

