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liese Kerk (OAK) in die
Wes-Kaap, gaan
m6re voort
in die

Bellville-streekhof.
Jacobs is tans uit op borgtog

van R2000 en moet drie keer
per week by die Retreat-polisie

aanmeld.
Die staat be-

weer inbeta-
lings wat
sy vir die

kerk moes gedoen het, het in haar
eie bankrekening beland.

'n Bedrag van R572586.85 is
betrokke. Die beweerde bedrog
het vanaf 28 September 2004 tot
20 Desember 2005 plaasgevind.

verplig
Die OAK het reeds in 2006

'n saak teen Jacobs aanhangig
gemaak, maar dit het dood-
geloop. Tydens die apostolaat se

voorlopige ondersoek na apostel
Michiel van Tonder is die saak
van Jacobs opgehaai.

Die OAK was toe verplig om
weer die saak aanhangig te
maak.

Jacobs gaan m6re probeer
om'n pleitonderhandeling
met die hof aan te gaan om

die geld terug te betaal.
Sy het voorheen

onderhandel, maar
sy was onsuksesvol
omdat sy haar nie
tot die terugbeta-
ling kon verbind
nie.

Sy werk egter nou
en is met behulp van
familie en vriende in 'n
posisie om 'n aanbod aan die
hof te maak. Die OAK was
ten gunste dat 'n voorstel vir
terugbetaling gemaak word.

As daar egter nie 'n ooreen-
koms bereik kan word nie, sal
die hof besluit op 'n hofdatum
waarop Jacobs formeel aangekla
gaan word.

Intussen lyk dit asof die OAK
se hoflopery geen einde het nie.

Die oud-evangelis Reginald
Joubert het besluit om Van Ton-

der en nog 'n apostel gelyk-
heidshof toe te vat omdat

hy na bewering

rig sy amp verloor het.
In sy dagvaarding s€ hy rassis-

me is nog sterk in {ie OAK. Hy
was 'n oudste onder 'n apostel
in Namibie, maar net wit oudstes
is toegelaar om in die opsiener
se huis verslag te gee. Hy moes
sy verslag in die garage gee.

Hy het toe na die Paarl getrek,
waar hy as evangelis ingeseen is.

Daar het 'n priester hom glo
vals beskuldig en 'n brief na die
opsiener Loukie Theunissen ge-

stuur.
"Daama het dinge tussen my

en Theunissen suur geraak. Ek
het'n grief teen Theunissen inge-
stel, maar apostel Swartz het
aangedui Theunissen is onskul-
dig.

"Ek wou toe die saak
verder vat teen die

priester wat my vals
beskuldig het en
Swartz s€ toe ek
staan 'n beter kans
as ek my amp af-

staan. Toe kom daar
niks van die saak nie.
"Toe 'n bruin apostel

oomeem, s€ hy ek sou 'n beter
kans gestaan het as ek nie my
amp afgestaan het nie."

Joubert vertel verder dat lede
in die !(les-Kaap nou met 'n
forum begin het om die negatiewe
beeld van die kerk te herstel wat
deur die wit bestuur se doen en
late veroorsaak is.

Resultate
Die forum het reeds 'n brief

aan al die apostels in Suid-Aftika
gerig om die grondwet van die
kerk te verander.

Dit sodat daar na die belange
van al die lede in die rtrUes-Kaap

omgesien kan word omdat hulle
aandeelhouers is.

Die forum gaan versoek dat die
apostolaat die uitslae van die

finansiEle ondersoek teen
VanTonder aan die lede
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onregma-

bekend maak.


