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Gemeente Fisantekraal
Ou Apostoliese Kerk

Geliefde Broers en Susters,
HEENGAAN VAN WYLE SUSTER JM TRIMM

Dit is met hoe agting en erkenning ten opsigte van die nagedagtenis van ons ontslape suster,
iennifer Martha Trimm, dat die FORUM deur middel van hierdie skrywe sy opregte dank en
waarderin$ aan die gemeente van Fisantekraal wil oordra vir die wyse waarop u haar in lewe,sowel
as die naasbestaandes tydens haar oorlye, bygestaan het.
U het n staatmaker verloor. Die FORUM, waarvan sy een van die stigterslede was, het n groot
kampvegter verloor. Ofskoon sy nie meer in die vlees met ons is nie en daardie besondere stem stil
geword het, sal haar nagedagtenis ons altyd bybly en as bron van inspirasie en hoop dien.

Die besondere wyse waarop sy haar in haar daaglikse omgang met mense en hulle toestand
onderskei het, sal gemis word. Jennifer Trimm het ruimtes betree waarvoor die meeste vrouens in
die Ou Apostoliese Kerk (OAK) nog steeds terugdeins. Enige kerkorde wat dit dus onmoontlik maak
vir n vroue-lid in die OAK om haar godgegewe talente ten bate van die Kerk en die vooruitgang van
haar gemeenskap te verwesenlik, moet derhalwe ernstig bevraagteken en, indien nodig, hersien
word. Vroue het nog altyd n dinamiese rol in die kerk, selfs in bybelse tye, gespeel. Dit behoort ook
so in die OAK te wees. As die vrou goed genoeg is om oorlog te voer op die getuienisveld, is sy
derhalwe goed genoeg om ook in die Kerk te dien. Wyle suster Trimm was nie bang vir die toekoms
nie en het altyd vreesloos standpunt ingeneem. sy verdien ons respek daarvoor.
Die FORUM het met trots kennis geneem van die ywer en integriteit waarmee u as gemeente u
roeping in die Kerk bejeen. Staan vas en stry die goeie stryd. En as daar uit sekere onbedagsame,

oningeligte of onbevoegde oorde gevra sou word: "wat goeds kan daar tog uit Fisantekraal
('Nasaret') kom"? Vertel dan vir hulle van Jennifer Trimm, wat diep spore in die OAK, beide as
gewone lid en ampsuster, getrap het.
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Die FORUM glo dat n ketting so sterk soos sy swakste skakel is. Met ander woorde, die magtige OAK
is so "sterk" soos Fisantekraal en die baie ander gemeentes (veral nie-blankes) dwarsoor die land

wat in n bedenklike toestand verkeer. Ons gebede, aksies en beste wense vergesel hierdie skrywe
aan u. Onthou dat die Here hom altyd met die lot van die geringste onder ons vereenselwig. Dit is
ook die maatstaf waarvolgens hy die lot van die sogenaamde gegoedes of geveinsdes onder ons
bepaal.
Seengroete in die Sending.
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Wyle Jennifer Martha Trimm
Suster Jennifer Trimm is in die vroee oggendure van Moedersdag, L3 Mei 2OitZ,by haar huis op
Fisantekraal oorlede. Sy het sag heengegaan - geen siekte, geen pyn of lyding nie. Sy word

oorleef deur haar eggenoot, Graham, en kinders Russell en Rene. Sy laat ook vier kleinkinders
agter. Gebore op 13 Oktober 1953 te Claremont in die Kaapse suidelike-"voorstede waar sy ook
haar vroee kinderjare deurgebring het, het sy gedurende die grootste gedeelte van haar
getroude lewe bekendheid verwerf in die noordelike voorstede (Bellville en omgewing) as
toegewyde metgesel vir haar man wat hom as priester in die Ou Apostoliese Kerk onderskei het.
Die gemeenskap van Fisantekraal het met haar heengaan n staatmaker en voortreflike
gemeenskapsmens verloor. Die FORUM, waarvan sy n stigterslid was, huldig haar nagedagtenis;
en haar kollegas skep opnuut moed uit die gepaste wyse waarop sy hulle onwal het.

