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NOG 'n priester van die Ou Aposto-
liese Kerk (OAK) is uit sy amp as
priester onthefnadat hy oor rassisme
in die kerk gekla het.

Die voormalige priester Grahame
Trimm van Fisantekraal is uit sy amp
ontslaan deur opsiener Michiel Jacobus
Beck, op instruksies van apostel Michiel
Jacobus van Tonder.

Trimm beweer geen grondige redes
is vir sy ontheffing aangevoer nie.

Hy. gaan die saak nou na die Mense-
regtekommissie (MRK) vat.

Die oud-priester Freddie September,
wat ook 'n klag by die MRK oor rassisme
in di6 kerk gaan l€ het, het intussen
terugvoer van die MRK gekry.

Die MRK voer aan daar is meriete
in September se saak en dis nou na
die gelykheidshof verwys.

In Vryburg het 24 lede wat deur die
wit bestuur van die OAK geskors is,
ook hul saak na die MRK gevat.

Die 24 wou graag gesange in ,*,1s
hul moedenaal, Tswana, sing,
maar die besfuur het geweier.

Kaapse Soz vemeem ook
daar was 'n inbraak by die
OAK se hoofl<antoor in Dur-
banville.

Net 'n skootrekenaar met sensi-
tiewe inligting daarop is gesteel.

Die saak is blykbaar nie by die polisie
aangemeld nie.

Die Apostolaat het 'n sub.komitee
aangestel om beweerde onre€lmatighede
by die OAK se hoofkantoor te ondersoek.

Tot dusver is geen woord gerep oor
wat die ondersoek opgelewer het nie.

Op sy beurt vertel Trimm hy is van
sy pos onthef omdat hy 'n grief ingedien

het "oor die rassisme in die kerk en
ook teen 'n priester wat my meer as
een keer op 'n kerkvergadering gevloek
het.

"Opsiener Beck en 'n blanke oudste
het ges€ ek moet self die vloekery uit-
sorteer.

"Daarna het Beck aan my 'n dokument
gegee om my te verwittig'n griewekomi-
tee is aangestel."

Trimm sd hy het prokureurs aangestel
en hulle instnrksies gegee om die

vloekende priester uit te sorteer.
Trimm het 'n klag van crimen
injuria by die polisie gaan l€.

"Toe Van Tonder bewus word
dat ek by my prokureur was,

het hy 'n bruin profeet en evange-
lis na my toe gesnrur om Beck

se lrrilwerk te kom doen.
"Ek het by die rwee gevra wat hulle

kom soe\ want Beck is tog my opsiener.
Toe s€ hulle Van Tonder het hulle gestuur
om te kyk 'hoe my hart klop'.

"Ek het toe aan die tweetjies ges6 hulle
moet eir Van Tonder se hy moet apart-
heid in die kerk wegmaak," s0 Trimm.

Opsiener Beck s€ by nalraag: "My
wiend, ek het geen kommentaar om
daarop te lewer nie."


