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Die Apostel: Administrasie
Die Ou Apostoliese Kerk {Wes-Kaap)

Durbanville 7551
FISANTEKRAAL: VERSCEKSKRIF ONWANG VAN LEDE

Bekommerde lede van die gemeente op Fisantekraal het die FORUM genader met die versoek om
die aangehegte betoog van hulle aan u deur te gee. Derhalwe, hierdie skrywe (1+3i aan u adres.
ln beginsel bepaal die FORUM hom hoofsaaklik by fundamentele vraagstukke ("issues") wat die Kerk
in die'bree raak en is daarom nie baie Eenee om lustig by partikuliere gemeente probleme betrokke

te raak nie. Hoe dit ookal sy, die FORUM kan ook nie afsydig staan wanneer die stemlose en
magtelose gemeentes,/massas van die OAK (Ou Apostoliese Kerk) om hulp uitroep

nie. Daarom sal

die FORUM hom in hierdie geval eers van enige kommentaar/optrede weerhou en vertrou dat
Hoofkantoor die behoefte sal insien om hierdie aangeleentheid met die nodige omsigtigheid te
b'enader.

Vanuit n bree beginsel oogpunt gesien, is dit belangrik om daarop te let dat hierdie aksie deur die
rneRse van Fi=ntekraal maar net weereens die nsodsaaklikheid en dringendheid van grondwetlike
en administratiewe hervorming in die OAK bevestig; naamlik, dat gemeentes, onder andere,sinvolle
seggenskap oor eie sake behoort te he. Die gemeente van Fisantekraal is arm, verwaarloos en
daarom weerloos. Hulle tel dus onder die "geringste", waaroor die Bybel ons so dikwels teregwys.
Die FORUM wil ook van hierdie geleentheid gebruik rnaak orn weereens te beklemtoon dat hy in al
sy strewes en aksies die OAK se beste belange voorop stel.
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Die Apostel
Die Ou Apostoliese Kerk
Insake: Ongelukkigheid in die Gemeente van Eisantekraal

1. Die gemeente van Fisantekraal voel baie ongelukkig en hartseer
oor die onregverdige afdanking van Priester H. Fortuin. Ons voel
dis onregverdig omdat die regte prosedure nie gevolg is nie. Sy
broer het hom onder valse voorwensels na sy verhoor geneem,
sonder dat hy bewus was waaroor dit gaan.

2.

Gedurende die afgelope 5-6 jaar, vandat Priesters Jacobs en Adonis
hier dien, het die gemeente van Fisantekraal uit mekaar geval.
Priester Jacobs het aan die sondagskool dogters geleer dat dit nie
nodig is dat hul hoofde bedek moet word nie.
hande beland. As gevolg
daarvan het twee jeuglede hul l6plek in die saal gemaak. Die
w6reld mense het dit ons aandag gebring. Die saak is ook nie onder
Oudste se aandag gebring nie. Dieselde ouers van di6 jeuglede was
ook verantwoordelik vir die afdanking van Priester H. Fortuin. As
gevolg van hul agteraf gekonkel sonder om dit met hom te
bespreek. Wanneer fi broer, suster of amp in die kerk fouteer, word
daar n sekere prosedure gevolg. Die getuie bespreek die saak eers
met betrokke persoon, as die nie wil hoor nie, dan word nog rl
getuie ingeroep. Daama word die saak vir ri derde keer bespreek
met die betrold<ene en daarna word die saak verder gevat indien
daardie persoon nie gehoor gee nie. Dis een van die dinge in die
kerk wat verander het.

, 3. Die kerk se sleutels het ook in verkeerde

gemeente het geen vertroue in die twee Priesters nie. As hulle'
hul sake met die Priester bespreek, word dit oorvertel aan t'r sekere
suster en sy lap alles uit aan gemeentelede. Baie van die
gemeentelede is bang om hul openbarings af te gee, bang dit
beland in die verkeerde hande of in die vullisdrom. Daar is geen
Godheid in die twee Priesters nie. Die eenvoudige Priesters wat
Godheid het en wat die gemeente iets in die hand sit, word bo-oor

4. Die

Vera ndering ln Ons Kerk

2r/02/L2
1) Die welsynbestuurslede vah Fisantekraal is sonder die gemeente se

goedkeuring gekies . Priestpr Jacobs het self die lede oor die altar gekies
en hulle word gewoonlik deur die gemeente gekies .
2l Die saal hek het op 6 Febrularie 2012 die voormiddag oopgestaan . Dit
beteken dus dat dit nie die vorige aand op 5 Februarie z}t2gesluit is nie
.Ons is weer eens

deur'n bekommerde lid van die nuwe Apostoliese

kerk ingelig .
3) As 'n jeuglid tussen 26-30 jprige ouderdom is mag so 'n person steeds
deel wees van die jeug indien daardie person geen onfhanklikers het nie
. ls dit die Priester se reg

oT vir so 'n lid te sd hy of sy is te oud om in die

jeug te wees.
4\ Priester Jacobs het aan nro[r. A.Ngetu genome dat hulle Xhosa
gemeente by die huis moet bly want hulle saal gaan nog gebou word

.

Hulle was baie onsteld daa1oor en het besluit om dan by hul huise te bly
. Broer'Mbande het hulle apneemoedig en vandat Priester Christiaans

hier is voel

' omdat daar'n verandering
hulle
weer opglwonde

s) Fisantekraal gemeente het geen deurwag nie

gaan kom

..

6) Die ampsusters hier loop kaalblaaie en sonder kouse diens toe . Die jeug

en besoekers het dit opgel{t en onder sommige van die lede se aandag
gebring . Hulle moet 'n voorbeeld stel sodat jonger susters hulle met

trots beklee.
7l Monica 0737706210 . Dame van nuwe Apostoliese kerk wat U kan inlig
aangaande die gebeure by ons saal . Sy doen dit nog steeds Sy wil ons
graag kom bespreekwant die dinge wat rondom ons saal gebeur onstel
haar
8) Handtekeninge van gemeentelede onderaan wat hierdie brief steun.

geloop. Daar is geen versoening tussen ons Priesters nie, hoe
verwag hulle dat die lede in versoening moet lewe.

H. Fortuin se lewe is van hom geneem, so ook die lewe
van Fisantekraal se gemeente. Hy't die gemeente help stig, hy's
hulle vertoueling, maar word nou soos ri vrot vel eenkant gegooi.

5. Priester

dit nie oor God nie, maar wie's baas! God is nou 6
bysaak. Alles het verander. Die deur vir die w6reld is ook toe
gesluit. Dis ri deurmekaar spul. Die enigste onderdiaken val rond,
hy weet nie waar hy hom moet bevind nie. Hy stuur nie eens meer
die broers en susters uit om te gaan kyk waar sy lede is nie. Die
geeste beweeg loshande in en uit Fisantekraal, omdat die leiers hul
oorgee aan skindery en hul nie beywer vir God se taak nie. H-ulle
kan nie eens drome en visioene reg uitl6 nie, as gevolg van hul
menslikheid.

6. Deesdae gaan

7.

Die Priester is fi versoenings-amp en nie ri afbreek-amp nie. Die
Priester spreek die lid aan as ri ou meid wat nog steeds in haar ma
se huis sit. Dis ri afbreek-gees. Daar waar een en twee vergader,
daar is God, maar die Priester sien dit as ri geskinder.

8. Die

Gemeente van Fisantekraal skreeu uit om hulp. Alle hoop is op
u, Apostel, dat u na hierdie saak gaan kyk en hulp aanbied. Ons
kerk is besig om in n wdreld kerk te verander, omdat baie amptes
deur die mens gekies word. Die ampte het ook hul guntelinge. Die
lede en amptes glo ook in toorkuns en besoek toordokters. Wat
word in ons sondagskool kinders geplant, die toekoms van die
kerk, as ons leiers twyfel. Die koorleidster is net ri lyf en die kop 16
by die huis. Die koor van Fisantekraal word deur ri spook gelei.
Broer Jacobs is mans genoeg om die koor te lei, want sy stut is
altyd aan sy, sy.

Ons vra dat u ons te hulp sal snel en ondersoek sal instel na ons
ongelukkigheid en seer, sodat almal van ons weer tot die
verstaanbaarheid van die Kerk kan kom.

Met baie danksegging.
Die Gemeente van Fisantekraal.
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