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Redakteursbrief
Ek kan nie help nie om te wonder of die regerings van Australië en Nieu-Seeland dalk saamgespan het in hul onderskeie
afkondigings van ‘n strenger immigrasiebeleid. Albei is op dieselfde tyd aangekondig en behels soortgelyke veranderings
om immigrasie te rem. Die hoofartikel bekyk hierdie saak en vra ‘n vraag aan lesers.
Hierdie uitgawe bied ‘n waarskuwing en raad aan oor ‘n nuwe euwel wat selfoongebruikers tans teister.
Ek bied my persoonlike mymeringe aan in my geselsrubriek ‘Op my voorstoep’. Daarin vertel ek waarom ek, my vrou en
gesin eers na sewentien jaar buite Suid-Afrika behoorlik geanker voel.
Ons het twee nuwe advertensies bygekry. Kyk gerus alles deur, maar veral in Gemeenskapsadvertensies (as jy van dans
hou) en in ‘Kleinadvertensies (Besigheid) / SA Produkte’. As jy van mense weet wat die leë advertensiekategorieë sal
wil vul met hul advertensie, moedig hulle tog aan om een in te stuur terwyl dit gratis is by www.brokkies.net/adverteer .
Philip Langenhoven
Redakteur (Skryf gerus aan my by www.brokkies.net/kontak )

________________________________________________________________________________

Ysbreker: Nuwe rugby-kwotas
Hierdie is een van daardie grappies wat vir jou permanente vyande kan maak...
Ou Koos sê vir Kallie: Ek hoor die rugbybase het weer vergader en ‘n nuwe stel
rugbykwotas opgestel.”
“Regtig?” vra Kallie teleurgesteld. “Wat bepaal die kwotas nou weer?”
Antwoord Koos: Ja, en ons sal maar net daaraan gewoond moet word. Die Cheetas
moet blykbaar nou vyf spelers insluit wat Engels kan praat en die Sharks moet vyf
spelers insluit wat Afrikaans kan praat. Die Blou Bulle moet nou vyf spelers insluit
wat rugby kan speel!”
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Algemene nuusbrokkies
Terug na bo...

Hoe raak die strenger immigrasiereëls jou en jou familie?

Dit is nou reeds ou nuus dat Australië se regering ‘n groot verandering aan die land se immigrasiebeleid aangebring het
wat dit baie moeiliker gaan maak vir mense wat nog gehoop het om die ‘groot eiland’ hul nuwe tuiste te maak.
Hulle het dit moeiliker gemaak vir buitelanders om in Australië te mag werk, maar dit is nie al mense wat geaffekteer is
nie. Ook diegene wat reeds in die land woon en werk se planne om burgerskap te verkry, word hierdeur geraak.
Maar net om sekere foutiewe berigte en gerugte op sosiale media hok te slaan, wat presies word verander? Die gewilde
457-visum gaan verwyder word. Waar tydelike werkers hierdie visum waardeer het omdat dit hulle in staat gestel het om
nie net vir vier jaar in die land te werk nie, maar ook na ‘n jaar van permanente verblyf om burgerskap aansoek te doen,
word laasgenoemde tydperk na vier jaar verhoog – nogal ‘n groot verandering vir talle mense.
In die plek van die 457-visum kom twee ander strenger visas waarvan die doel volgens die regering is om meer
gespesialiseerde vaardighede na die land te lok. Daar is glo sowat 100,000 mense in Australië wat hierdeur geraak word.
Die werkloosheidsyfer en jare se gemor in die media en gebrom tussen mense oor die groeiende aantal immigrante wat
nie behoorlik Engels kan praat nie het waarskynlik daartoe bygedra dat een van die nuwe vereistes is dat voornemende
immigrante beter met die taal moet kan omgaan. ‘n Mens is maar ‘n bietjie onseker oor hoe mense sal kan “bewys” dat
hulle die land se waardes onderskryf – ‘n ander nuwe (strenger) vereiste.
Die aantal beroepe waarvoor mense vanuit ander lande kon aansoek doen (afhangend of hulle ‘n werkgewer kon kry wat
bereid sou wees om hulle te borg om hier te kom werk) is van 651 tot 435 beroepe verminder. Een van die twee nuwe
visas sal geld vir twee jaar en die ander vir vier jaar.
Hoewel die reëlveranderings verskil, het Australië se aankondiging gekom op min of meer dieselfde tyd as wat NieuSeeland ook strenger immigrasiereëls afgekondig het. Dit lyk of dit die resultaat is van ‘n tendens oor die afgelope jare
dat druk toenemend op die onderskeie regerings geplaas is om plaaslike werk vir die duisende werkloses te beskerm en
die rekord immigrasiesyfers hok te slaan.

Hoe voel lesers oor hierdie veranderinge?
Skryf gerus vir ons sodat ons ‘n idee kan kry van hoe jy die veranderings ervaar. Is dit ‘n goeie ding of nie? Het
jy familie of vriende in Suid-Afrika of Namibië wat besig was met die proses maar nou nie meer kwalifiseer nie?
Hoe raak dit hulle? Stuur jou mening asseblief deur hierdie skakel: www.brokkies.net/bydraes
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Wangiri-skelmstreek: Wat jy moet weet

Is jy ook deur die onlangse ‘Wangiri’-telefoon skelmstreek gevang? Indien wel sal jy weet wat gebeur het, maar vir die
oningeligte hierdie waarskuwing. ‘n Mens ontvang ‘n misoproep (‘missed call’) op jou slimfoon (wat in hierdie geval bietjie
dom blyk te wees). Wat maak enige normale, nuuskierige mens? Jy skakel mos terug. Maar dit is waar die vangplek lê.
Dit kos jou ‘n plaas se geld om terug te bel en jy besef dit nie dadelik nie.
Die nommers wat gerapporteer is, het met 0088 of 0023 begin en dit lyk of die oorsprong daarvan in Chad, Afrika is.
Die storie werk so: Wanneer jy gewoonweg ‘n oproep na ‘n ander land maak, gebruik jy infrastruktuur wat deur daardie
land se selfoonnetwerk besit word. Dit is waarom jy internasionale oproepkostes betaal, sodat jou selfoonbediener kan
betaal vir die gebruik van daardie land se netwerk om jou oproep te kan koppel met wie ookal jy wil praat.
Wanneer die Wangiri-skelmstreek betrokke is, doen die skelm hom voor as ‘n selfoonnetwerk in ‘n ander land, so ‘n
selfoongebruiker wat oproepe na ‘n nommer in daardie ‘land’ maak, betaal outomaties ‘n fooi – gewoonlik ‘n hoë een.
Maar, moenie komkommer nie, jy (of jou sak) is veilig solank jy nie op grond van die misoproep terugskakel nie.
Indien jy so ‘n oproep van ‘n vreemde nommer af gemis het, MOET NIE die nommer terugskakel nie. Indien die oproep
inkom en jy sien die vreemde nommer, laat dit toe om na jou stempos (voicemail) deur te gaan en vee die rekord uit.
In hierdie skema maak die skelms hul geld deurdat jy hulle terugskakel en dan betaal jy die konneksiefooi.
Hulle gebruik ‘n geoutomatiseerde stelsel wat elke moontlike kombinasie van telefoonnommers probeer skakel. Volgens
kenners is daar egter geen gevaar dat die skelms toegang verkry het tot jou kontaklys nie, so jou vriende is veilig.

Vodafone het die volgende algemene raad aangebied:
1. Stel ‘n wagwoord op jou selfoon, skootrekenaar en/of tablet op en hou hulle ‘gesluit’ wanneer jy dit nie gebruik
nie. Moet nooit jou wagwoorde of PIN nommers met iemand deel nie en maak seker hulle is nie maklik om te raai
nie. Stel ook ‘n PIN op vir jou stempos sodat slegs jy toegang daartoe het.
2. Wees versigtig met die deel van persoonlike inligting op sosiale netwerk webwerwe soos Facebook of in
kletskamers. Indien moontlik, verwyder jou geboortedatum en adres wat dalk op jou profiel is. Maak ook seker dat
jy goeie privaatheidstellings vir jou Facebook-profiel het.
3. Moet nooit aan iemand jou persoonlike inligting gee nie; die persoon is dalk nie van die bank as hulle so sê nie.
4. Wees op die uitkyk vir ‘phishing’. Dit is waar jy webskakels ontvang en na ‘n vals webwerf geneem word. Moet
nie aanhangsels (attachments) van vreemde nommers af oopmaak nie want hulle mag ‘n virus bevat.
5. Koop jy aanlyn? Maak seker die webadres begin met HTTPS. Dit beteken die webwerf is waarskynlik veilig en jou
persoonlike inligting en kredietkaartbesonderhede behoort veilig bewaar te word.
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Geselsrubriek:

Op my voorstoep

– Deur Philip Langenhoven

Na 17 jaar is ons verplanting in annerland nou eers regtig-egtig

Ongeveer sewentien jaar gelede is ons ‘Afrika-klippe’ na ‘annerland’, annerkant die wêreld verskuif. ‘n Rivierklip versit nie
maklik nadat dit eers lêplek gekry het nie en ons het jare tevore nooit kon droom dat ons eendag sou emigreer nie. Ons
was die tipe wat meestal in dieselfde rivier gebly het en net soms ‘n bietjie deur die lewe verder gerol is. Jare se strome
het ons tot ‘n soortgelyke vorm as ander klippe geskaaf, maar ons tog ook uniek gelaat met ons eie kern en vorm.
Nou lê ons klippe in ‘n nuwe rivier. Ons het nog dieselfde identiteit, maar die waters van ons nuwe land skuur opnuut aan
ons en so kry ons gaandeweg ‘n effens nuwe vorm. Die kern – ons identiteit – bly egter meestal dieselfde.
Al daardie jare gelede het ons nie net die Afrika-stof van ons voete afgeskud nie; ons moes dit letterlik ook van ons stoere
ou Venter-sleepwa se onderstel afwas voordat dit saam met ons ander aardse besittings in ‘n vraghouer gelaai kon word.
Die sleepwa het uiteindelik geswig voor die aanslag van ouderdom en roes, en danksy ‘n opwindende aand van bie
aanlyn het hy die aftreepad na ongelisensieerde gebruik iewers op ‘n plaas en dalk reeds ‘n sleepwagraf geloop.
Ons is egter nog hier…ek, vrou en drie nou volwasse kinders. Danksy die Here se genade, moet ek haastig byvoeg.
Die ander dag tref die insig my: Anders as baie ander Suid-Afrikaanse immigrante wat as egpare hierheen verhuis en hier
kinders gehad het, het ons nou die dag eers by die agterdeur ingeglip ten opsigte van anker gooi in ons nuwe land.
Dit het so gebeur: Al vyf lede van ons gesin is goed aangepas in die nuwe land met sy uniekhede en ons is almal nou
burgers van die land. Ons kan nie (en wil nie) ons geboortestatus verander nie en waardeer die storie van die vorige deel
van ons lewe. Die geboorte nou die dag van ons oudste dogter se eerste kind het egter aan ons ‘n ‘nuwe status’ in die
nuwe land gegee. Ons oupa-, ouma-, tannie- en oom-word het ons meteens in ‘n ander kategorie geplaas. Ons is nou op
meer as simboliese wyse amptelik en permanent ‘verplant’ in die land wat ons al vir jare ons land noem.
Die oumense het van kinders as ‘spruite’ gepraat. Ons het nou ‘n oulike spruit wat plesier verskaf en ons status verander.
En was dit nie vir my ‘n emosionele oomblik nie! Ek onthou nog die dag in 2000 toe ek en vroulief (met ons kinders van
11, 6 en 4 jaar oud) op die nuwe lughawe aangekom het met niemand wat ons ingewag het nie en die wete dat ons die
onbekende nuutheid met nuuskierige selfvertroue en verbloemde broekbewe tegemoet moes gaan.
‘n Paar weke se vlugvoos-verlangery na familie en ons ou land later, het ons onsself so gou moontlik aan die nuwe
omgewing blootgestel. Die soeke na woonplek, skole, kerk, vriende en werk was die nuwe prioriteit. Ek het wreed die
kinders se versoek teengestaan om elke toeriste-aantreklikheid te besoek en gesê ons is nie toeriste nie, maar nuwe
blyers wat eers ‘n inkomste moes verdien. Die belofte is ‘n tydjie later uitgevoer en ons het meer plekke begin besoek.
Maar terug by ons nuwe kleinseun. Met groot dankbaarheid teenoor ons Skepper-God kan ons nou ons nuwe rol as oupa
en ouma geniet en saam met ons dogter en haar ‘plaaslike’ man laat ontwikkel. Die kleinman het ons status na ‘regteegte’ nuwelanders verander. Deur sy koms is ons nou sterker aan die nuwe grond verbind. Ons het immers ‘n jongeling
wat uit hierdie grond ‘gespruit’ het!
Maar nog belangriker: Wonderlik is dit om te weet dat ons Here daar is en soveel seëninge op soveel maniere op ons en
soveel ander gelowiges uitstort. Ons bid Sy seen toe op hierdie nuwe klein mensie wat nie net ons lewens verryk nie,
maar ook soveel meer begrip vir ons afhanklikheid aan Hom ontsluit. En dieselfde vir elke leser wat dieselfde ervaar.
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Promosieblad

Showmax bly die lekker Afrikaanse vermaak uitrol
Kom vind jou mense ‘OORSEE’ – ‘n puik nuwe reeks
Ons verken die interessante lewens van Suid Afrikaanse expats
Bly jy in jou hart Suid-Afrikaans as jy jou vaderland verruil vir groener, natter en
kouer weivelde? Gaan die gemis na die huis ooit weg? Aktrise Charlenè Brouwer
en haar man, rolprentvervaardiger Niel van Deventer en mede-aanbieder Gerrie
de Haas het probeer uitvind deur ’n reis te onderneem na sewe Europese lande
waar hulle Suid-Afrikaners gaan opsoek het wat in die buiteland woon en werk.
Hulle ontmoet ’n wye verskeidenheid uitgewekenes – van onderwysers tot
akteurs, besigheidsmanne, kunstenaars, joernaliste, musikante en – hoe dan nou
anders – rugbyspelers! Hulle vind uit hoe die Suid-Afrikaners aanpas by die koue
winters, en leer meer oor die suksesse wat hierdie uitskieters in Europa bereik.
Op reis van Engeland na Ierland, België, Nederland, Frankryk, Oostenryk en die
Tjeggiese Republiek leer hulle die stories van Suid-Afrikaners ken en raak
bekend met die stede waarin dié mense hulleself gevestig het. Dis ’n
reisprogram wat iets van die huis soek en dit in mense vind.
Elke week is daar ook ’n lekker kompetisie met groot pryse op die spel, en in die laaste episode kan ‘n gelukkige kyker
vliegkaartjies na Europa kan wen.
Hier’s die video:https://youtu.be/8aQhcZ8UUCU

Die Bergs – Suid Afrika se eie Kardashians
Die Bergs is ’n werklikheidsreeks wat ’n intieme blik op die lewe van
die Afrikaanse musiekster Charlize Berg en haar familie bied. Kykers
sal oor die verloop van 13 episodes blootgestel word aan die
binnekring van die Berg-familie en hulle drome, loopbane, suksesse,
avonture, teleurstellings, verhoudings, lief en leed.
Die reeks fokus op Charlize, maar ons ontmoet ook die res van die
familie. Haar tweelingbroer Jaco, ook bekend as Jakes, skryf saam
aan liedjies en begelei Charlize op die verhoog, terwyl hy ook
kliphard aan sy eie loopbaan werk.
Hulle ouers, Ilse en Petrus, sal enige iets doen om hulle kinders se drome te help bewaarheid. Kleinboet Markus en sy
meisie Rochelle wys ook gesig in die reeks, en ons leer Charlize se verloofde Warren beter ken.
Die reeks kombineer die glans van musiekvideo’s en die lewe in die kollig, met al die dinge en drama van ‘n tipiese
Afrikaanse familie. Tussen die konserte, feeste en produksies deur, maak Charlize en Warren gereed vir hul troue, en
uiteindelik kan die kyker saam bruilof vier, en saam met Mnr. en Mev. Linden wittebrood hou. Dis nou lekker
familievermaak wat jou hart gaan laat sing.
Kyk gerus hierdie proeseltjie, an maak seker jy deel in die pret op Showmax.

Showmax bied jou ‘n gratis proeflopie!
As jy nog nie ingeteken is op Showmax nie, maak gebruik van die gratis proeflopie om Oorsee, Die Bergs en talle
ander reekse te kyk, wanneer en waar jy wil. Besoek showmax.com vir meer inligting.

Teken hier in op ShowMax
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SA vat voor met nuwe tegniek vir bou van myne
Te midde van skynbaar groeiende probleme in Suid-Afrika gaan die lewe daagliks voort en innoveer mense steeds. ‘n
Voorbeeld hiervan is die nuwe mynboutegnologie wat onlangs deur die maatskappy Master Drilling gedemonstreer is.
Netwerk24 het berig dat hul nuwe horisontale rotssny-metode (sonder die gebruik van plofstof) vir die ontwikkeling van
myntonnels die eerste in sy soort ter wêreld is en dat dit mynboutegnieke wêreldwyd kan verander. Dit is veiliger,
goedkoper en meer produktief as die konvensionele gebruik van plofstof om by ertsdraende rots uit te kom.

“Ons het goeie terugvoer ontvang van ons multinasionale sakevennote in Suider-Afrika en Latyns-Amerika wat die
toetsperseel op ’n diepte van sowat 700 m ondergronds by Cullinan besoek het,” het ‘n woordvoerder gesê.
Nog ‘n mynkenner het gesê: “Ons het kleiner, buigsame oplossings nodig om die myne se lewens te verleng. Die nuwe
horisontale rotssny-metode is ’n goeie voorbeeld van so ’n oplossing. Mynbou is besig om ’n nuwe fase te betree waarin
tegnologie soos hierdie ’n belangrike rol sal speel.”

Vertikale tegnologie aangepas
Volgens Koos Jordaan, tegniese direkteur van Master
Drilling, is bewese tegnologie wat die maatskappy
gebruik om vertikale skagte te boor, aangepas om die
horisontale tonnel van sowat 200 m lank in die
Cullinanmyn te grawe.
Die vertikale proses behels dat daar tot op ’n sekere
diepte ’n toetsgat geboor word, waar die verruimer dan
aan die boorstring geheg word en die skag as’t ware
vergroot word soos wat die verruimer deur ’n kragtige
motor op die oppervlak na bo getrek word.
Vir die Petra-projek is die boor, verruimer en ander
komponente horisontaal geplaas en is aanpassings
gemaak om die metode te toets.
Eers is ’n kleiner, reguit loodstonnel oor die afstand van 200 m deur die kimberliet (die rots waarin diamante voorkom)
geboor. Die verruimer word aan die boorstring vasgeheg en word teruggetrek om ’n mooi, ronde tonnel – sowat 4,5 m in
deursnee oor die wydte van die ertsliggaam – met egalige wande te sny.
Die netjiese snit maak ondersteuning van die omliggende grond makliker en vinniger. Dit verseker stabieler grond omdat
plofstof wat verdere krake in die tonnelmure veroorsaak (tot so ver as 1,5 m in die tonnelwande in) uitgeskakel word.
’n Groot voordeel van die nuwe tegnologie is dat werkers nie so naby aan die werkfront – waar die meeste mynongelukke
gebeur – is nie.
Verder, tydens die toetsfase het die verruiming van die tonnel sowat 4 m per dag gevorder, waar die konvensionele booren-skiet-siklusse vordering van sowat 2 m per dag verseker.
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Hier’s ‘n proesel van die skatte wat op Showmax vir jou wag
Slim en snaaks! – Phil 101, die nuwe sitkom is hier!
Dis ’n anonieme denker wat eenmaal gesê het filosofie
is niks anders as gesonde verstand in ’n netjiese pak
klere nie. ‘n Mens wonder of die karakters in Phil 101,
kykNET se vars nuwe komedie, hiermee sou
saamstem.
Phil 101 gaan oor die doen en late van die mense wat
werk by die eens glorieryke filosofie-departement aan
die Sentrale Universiteit van Suid-Afrika (SUSA). By
dié departement dra gesonde verstand verskeie
eksentrieke uitrustings, en minder gesonde en
verstandige gedrag is aan die orde van die dag.
Die hoofkarakter is Phillip Coetzee, ’n idealistiese jong professor met baie breinkrag, maar ietwat minder sosiale
vaardighede. Wanneer Phillip as die hoof van die filosofie-departement aangestel word, raak hy betrokke by ’n stryd om
oorlewing: hy en sy kollegas moet met vlymskerp tonge veg vir die bestaansreg van hulle vakgebied in ’n wêreld waarin
dink by die dag minder ’n gewilde aktiwiteit word.
Phil 101 spog met ’n droom-rolverdeling: jong talent soos Bennie Fourie en Cintaine Schutte deel die skerm met
skreeusnaakse veterane Pierre van Pletzen en Frank Opperman, wat vir die eerste keer sedert Orkney Snork Nie weer
saam in ’n TV-reeks te sien is.
Raak diep terwyl jy jou dinges af lag vir Phil 101. Kyk dit nou op Showmax, en as jy nog nie ’n intekenaar is nie, probeer
die gratis proeflopie dadelik! Kyk gerus die videogreep.

Sara se geheim
Hulle sê drie mense kan ’n geheim hou as twee dood is, maar
Sara se geheim is anders: sy is ’n ma wat ’n geheim moet hou
om haar seun se lewe te red – al skeur dit ook haar familie uit
mekaar. June van Merch vertolk die rol van Sara, die sentrale
karakter in hierdie drama wat oor 26 episodes strek. Drie
verskillende families se lewens word deur haar geheim
saamgebind: Die Cloetes, die Kiewietse en die Vermeulens.
Die storie begin in die 1980’s wanneer Sara se seun Johnny
tydens die politieke onluste deur ’n polisievangwa opgetel word.
Hy word egter vrygelaat vanweë sy ligte vel, maar Sara weet dit
sal nie lank wees voordat sy makkers vir die polisie vertel dat hy
hulle leier is nie, en dan is daar groot moeilikheid. Sara moet ’n
plan maak – maar haar besluit het verreikende gevolge.
Sara se geheim spog met ’n puik rolverdeling en ’n topklas
skryfspan, so verwag ’n storie wat jou vasgenael gaan hou.
Hier is ‘n proeseltjie van wat jy in die reeks kan verwag.

Showmax bied jou ‘n gratis proeflopie!
As jy nog nie ingeteken is op Showmax nie, maak gebruik van die gratis proeflopie om Sara se geheim en
honderde ander reekse te kyk, wanneer en waar jy ook al wil. Gaan na showmax.com vir meer inligting.

Teken hier in op ShowMax
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Geestelike Pitkos
Terug na bo...

Leef vir ewig

Jesus is nie kieskeurig as dit by volgelinge kom nie… maar sy eise aan wie Hom ookal wil volg is duidelik. Almal, van die
slegste tot die beste, van die belangrikste tot die eenvoudigste, is by Hom welkom, mits hulle Hom in geloof aanneem
(Joh 1:12) Dit is die eis wat Jesus stel. Al sit jy soos ‘n eensame Samaritaanse vrou in jou sonde langs ‘n put, sal Jesus
nie by jou verbystap nie (Joh 4). Hy het ook vir jou gekom. Hy vra jou om Hom as jou Verlosser aan te neem.
Dit beteken jy moet jou vertroue in Hom stel… vir hierdie lewe en die lewe hierna. Ook hiermee help hy jou natuurlik.
Jesus is baie duidelik in Johannes 6 as hy sê dat die Vader ons na Hom trek. Die enigste manier hoe ons Hom kan mis is
as ons hierdie trekkrag van God weerstaan...daarteen skop.
Maar as jy Jesus aanneem, gebeur daar iets wonderliks. Soos ‘n baba gebore word, word jy geestelik nuut gemaak
(Joh 3). ‘n Mens sal nie kan verstaan hoe God dit doen of wat met jou gebeur as God jou so nuut maak nie. Soos iemand
wat in ‘n donker kamer instaar en weet daar is iets, maar dit nie kan sien nie, so staar ons in die misterie van God se
wedergeboorte in, maar verstaan nie. Ons weet iets gebeur met ons, maar hoe en wat kan ons nie sê nie.
Maar God weet, want Hy alleen kan dit vir ons doen. Wie God se hand oor sy lewe voel is nooit weer dieselfde nie. Hy is
nou God se kind; nuut en anders.
Hierdie redding, hierdie nuwe lewe wat God gee, sal nooit ophou nie; daarvoor sorg God. Jesus vervul immers self elke
geestelike behoefte van die gelowige. Op geestelike gebied ken die gelowige nie iets soos honger nie, want wie die brood
van die lewe eet, word nooit weer honger nie (Joh 6:35)
So sorg God volkome vir sy kinders. Hy het hulle as hul Vader lief en sorg vir hulle. En sy kinders? In gehoorsaamheid
volg hulle hul liefdevolle Vader. In vertroue en kinderlike oorgawe lê hulle hul hande in die hand van die Een wat hulle sy
kinders gemaak het.
Roep iemand dalk: Here help! Dit is so donker. Gaan dan na die Man by die put. Neem wat Hy jou gee en jy sal vir ewig
lewe. (Geleen by Jan van der Watt)

Ds Gawie Cloete
Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australie – Bunbury Gemeente (E-pos: leraarbunbury@dodo.com.au )
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Vir nuwe lesers: So lyk en werk Aus-Brokkies…

Ter wille van die talle nuwe intekenaars wat sedert Aus-Brokkies se loodsing een jaar gelede bygekom het, volg ‘n
beknopte opsomming van wat toe geskryf is: Brokkies was vir bykans 16 jaar ‘n huishoudelike naam onder SuidAfrikaanse en Namibiese immigrante in Nieu-Seeland, en nou bestaan sy eweknie in Australië. Na lang voorbereiding het
Brokkies in twee nuusblaaie vertak: Kiwi-Brokkies en hierdie Aus-Brokkies. Lees Brokkies se geskiedenis.
Die advertensie-afdeling het al ‘n goeie klompie adverteerders bygekry, maar daar is nog baie oop spasies. Mense wat
kleinsake in Australië bedryf en wat graag die openingsaanbod (wat nie meer lank sal bestaan nie) van GRATIS
advertering wil benut, kan op die Bokkies-webwerf gaan lees hoe advertering werk en voorbeelde van advertensies sien.

Bemark jou gemeenskapsgeleentheid
Aus-Brokkies bied die geleentheid om jou kerk- of gemeenskapsaak se spesiale geleenthede in meer diepte bekend te
stel en dit versterk jou promosies op Facebook. Afrikaanse kerke kan hul gereelde dienste GRATIS adverteer. Kyk
‘Afrikaanse Kerkdienste’ elders. Afrikaanse radiostasies, taalklasse en sosiale geleenthede soos potjiekos, braaivleise
en musiekaande kan ook gratis geadverteer word. Ook ‘Aussie-gerigte’ geleenthede waarby SA immigrante betrokke is.

Aus-Brokkies benodig jou stories of storiewenke!
Watter soort stories word benodig? Mense se prestasies, interessante stokperdjies, belangstelling, aktiwiteite, of hul eie
skryfwerk is goeie materiaal. Dit kan gaan oor mense se deelname op werk-, studie-, sport-, kultuur-, sake-, kerklike of
sosiale gebied. As jy voel jy skryf nie te lekker nie, gee net die inligting deur en ons doen die res! Lees net eers ons
riglyne vir plasing van artikels by www.brokkies.net/bydraes.

Nou wonder ‘n mens waar dit kan wees…
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Vertel ons van mense se prestasies of belangstellings
Ken jy ‘n mede-immigrant vanuit SA of Namibië wat ‘n prestasie behaal het of ‘n interessante
werk, belangstelling of stokperdjie het? Of dalk het hulle iets baie interessant beleef. Onthou,
Aus-Brokkies soek altyd sulke stories om gereeld sy Afrikaanse lekker met almal te deel.
Jy kan help deur stories self te skryf; ons sal dit redigeer indien nodig. Of, jy kan net die
agtergrond deurgee met die persoon se kontakinligting sodat ek dit met hulle kan opneem. Kyk
by www.brokkies.net hoe dit werk by 'Bydraes'.

Gee jy jou Brokkies aan vir iemand?
Hier’s ‘n spesiale versoek aan alle intekenaars...
Talle lesers van die vorige Brokkies het hul kopie van die e-pos wat Brokkies se jongste uitgawe bekend stel, aan familie
en vriende elders aangestuur. Dit is goed dat hierdie proesel Afrikaans so versprei word, maar mense kan ons baie help
om ‘n beter gevoel te kry vir die werklike aantal lesers wat Brokkies weekliks bykry.
Daar is derduisende gesinne wat op Kiwi-Brokkies ingeteken is en Aus-Brokkies se adreslys groei reeds sterk. Daar is
ook talle ander, ook buite Australasië, wat dit onregstreeks ontvang. Hiermee ‘n versoek dat jy liewer hierdie skakel aan
hulle stuur sodat hulle self kan inskryf.

Kom gesels saam op Facebook in Afrikaans
Het jy al op Facebook die onlangs hernude groep ‘Afrikaans in Australia’ raakgeloop? Indien nie, maak gerus daar
‘n draai en gesels lekker met ander lede. Nooi ook jou vriende uit om by die groep aan te sluit.

Besoek ‘Afrikaans in Australia’ op Facebook

Die Brokkies-webwerf bied alles wat jy nodig het
Of jy wil inteken op Aus-Brokkies, vir die redakteur wil skryf, stories wil aanbied,‘n advertensie wil bestel of hernu, of
jou adres wil verander - alles word deur die Brokkies-webwerf gedoen. Alle uitgawes van Brokkies word op die
webwerf gehuisves vir mense wat iets soek wat in ‘n vorige uitgawe verskyn het.

Besoek Brokkies se Facebook-bladsy
Brokkies het sy eie Facebook-bladsy. Die adres is https://www.facebook.com/Brokkies.Net Help ons asseblief deur
die nuwe webwerf se skakel (www.brokkies.net) aan vriende en familie te stuur. Onthou om te ‘like’ as jy dit ‘like’!

Kommunikeer so met Aus-Brokkies
Vir Advertensie-riglyne, om 'n brief of ander bydrae in te stuur, om iemand in te teken of jou adres te verander, besoek
www.brokkies.net. Die webwerf bevat skakels waardeur al bogenoemde funksies verrig kan word.
Om op te hou om Aus-Brokkies te ontvang, besoek http://brokkies.net/skryf-in en versoek dat jou e-posadres verwyder word.

Aanspreeklikheid en Regte (Lees volledige Gebruiksvoorwaardes en Privaatheidsbeleid by brokkies.net - heel onder aan tuisblad)
•

•

Die redakteur van Aus-Brokkies aanvaar nie aanspreeklikheid vir die korrektheid, wettigheid of algemeen aanvaarbaarheid van enige nuus-of
algemene item nie. Dieselfde geld ook vir enige geplaasde advertensie of advertensie-artikel se inhoud of die belofte van ‘n produk of diens se
gehalte wat in advertensies vermeld word. Enige probleme met advertensies se inhoud, dienslewering of produkgehalte moet regstreeks met
die adverteerder opgeneem word, en die redakteur raak nie by daardie proses betrokke nie.
Die redakteur behou die reg voor om enige voorgelegde bydrae (nuus of advertensie) van die hand te wys en nie te publiseer nie, sonder
verstrekking van redes. Dit sluit in die reg om te enige tyd korrespondensie oor diesulke situasies eensydig te beeïndig.
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Gemeenskapsadvertensies
Terug na bo...

1. Perth Dansorkes bied aan…LENTEDANS! - 2 September 2017
Jeuk jou voete al vir ‘n lekker dans? Kom doen dit dan by ons Lentedans!
Maak solank die afspraak in jou dagboek en vertel jou vriende van die goeie
nuus. Hoe meer siele, hoe meer vreugde!
Datum:
Tyd
Plek
Toegang:
Bring:
Navrae:
Inligting:

2.

Saterdag 2 September 2017
Vanaf 7nm
Alexander Heights Community Centre, 18 Linto Way
Alexander Heights (Noord van die rivier.)
$15 per volwassene
Al jou eie benodigdhede (eet en drink)
Beatrix: tel 0432472686
www.trybooking.com/271381

Afrikaans Sonder Grense (ASG) – Vars uit Australië!
Afrikaans Sonder Grense (ASG) is 'n 2 uur lange Afrikaanse musiek radioprogram wat
weekliks lewendig uitgesaai word uit Bundaberg, Queensland in Australie.
Wanneer : Elke Donderdag 6-8 nm (Queensland-tyd)
Waar: Via Internet by www.coralcoastradio.net.au en op radio in en om Bundaberg op 94.7 Fm.

Hoofsaaklik Afrikaanse musiek vir jonk en oud, nuusgebeure, humor en onderhoude met besoekende kunstenaars. Van tyd tot tyd kry
ons interessante Suid Afrikaners wat vir ons kom kuier in die ateljee.
'Like' ons op Facebook by Afrikaans Sonder Grense met Rochelle en word so deel van ons Afrikaanse musiekfamilie in Australië.
As jy jou e-pos met ons deel, ontvang jy altyd 'n briefie van wat in die program gaan gebeur.
Skryf vir Rochelle by rochelle.radio@yahoo.com.au
Die e-pos in die ateljee tydens ASG is: requests@coralcoastradio.net.au (stuur ons jou versoeke!)

3.

australia.gov.au webwerf vir al jou inligtingsbehoeftes

Australië se regering het 'n baie bruikbare inligtingswebwerf genaamd australia.gov.au. Dit vat al die staatsdepartemente se inligting
vir die publiek in een webwerf saam. Hoewel jy 'n soektog deur die soekfunksie kan doen, word die volgende temas aangebied
waaronder 'n mens na inligting kan soek:
•
Voordele en betalings
•
Werk en Werkplek
•
Opvoeding en Opleiding
•
Omgewing
•
Sekuriteit en Verdediging
•
Immigrasie en Visas
•
IT en Kommunikasie
•
Kultuur en Kuns
•
Paspoorte en Reis
•
Openbare veiligheid en die Reg
•
Gesondheid
•
A-Z van regeringsdienste
•
Besigheid en Industrie
•
Geld en Belasting
Besoek australia.gov.au
•
Familie en Gemeenskap
•
Vervoer en Streke

Wil jy in Gemeenskapsadvertensies adverteer?
Hierdie spasie is hoofsaaklik bedoel vir Suid-Afrikaners in Australië wat hul steungroepe, sosiale groepe, klubs of Afrikaanse kerke se
spesiale geleenthede wil adverteer of bevorder. Of die funksie of projek op mede-immigrante gerig is, of ook op die breër Aussiegemeenskap, maak nie saak nie. Solank daar ‘n Suid-Afrikaanse konneksie is (bv omdat ‘n SAner dit vir ‘n breër gemeenskapsgroep
reël, of omdat dit op SAners gemik is) kan advertensies hier geplaas word. Dit is GRATIS om hier te adverteer. Al wat benodig word,
is die Wat (paragraaf of twee), Wanneer, Waar, Koste, Kontakbesonderhede. Besoek www.brokkies.net/adverteer
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Kleinadvertensies (Persoonlik)
Terug na bo...

1.

Midweek time of fellowship – Perth

Kerksku?! Many ex Southern Africans do not go to church on a Sunday for whatever reason. Dolores and I are opening
our home in Perth on Tuesday evenings for bible study, discipleship, prayer, maybe a song or two and Fellowship. Two
great reasons to attend: Its free and we know what 'lekker' means. See you soon!
Please contact Giulio di Somma of Alkimos Lifegroup.
Tel. +61 414 344 632 / +61 450 460 623 or email disomma15@gmail.com
Wil jy jou motor of kajak verkoop, ‘n ou meubelstuk verkwansel, boeke weggee, of benodig jy ‘n geleentheid om ‘n paar
items in iemand anders se vraghouer vanuit Suid-Afrika na Australië te laat kom? Dit is maar enkele voorbeelde van die
soort advertensie wat vir bostaande Persoonlik adertensie-kategorie bedoel is. Of verras almal met iets interessant!
Daar is tans gratis advertensieruimte beskikbaar; benut die geleentheid – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Kleinadvertensies (Besigheid)
Terug na bo...
Klik op die besigheidstipe van jou keuse:
Algemeen
Akkommodasie / Tydelike verblyf
Ambagsmanne / Kontrakteurs

Eiendomme te huur of te koop
Finansiële dienste
Motors

Professionele dienste
Rekenaardienste
Skoonheid & Gesondheid

Versekering
SA-produkte

Algemeen
Terug na besigheidstipes...

1.

ShowMax bring lekker Afrikaanse TV-programme binne jou bereik!

(1/6/15)

Jy kan nou elke dag al die lekkerste Afrikaanse programme kyk al woon jy nie meer in SA nie. Teken in op ShowMax
teen net US$8.99 pm. Gaan na ShowMax.com vir ’n 14-dae gratis proeflopie.

2.

Strykwerk gedoen vir jou – Mindarie / Clarkson en omgewing

Strykwerk gedoen in 'n rook- en dierevrye huis, in Mindarie, Clarkson en omgewing.
Volwassenes se items: $2.00 per item
Kinders (7-10 jaar): $1.50 per 2 items
Kinders (0-6 jaar): $1.50 per 3 items
Skooluniforms: $1.50 per uniform
Ook beddegoed, tafeldoeke ens.
Alle pryse beskikbaar op ons Facebook-bladsy
Yolandi van der Merwe, Ironmate Ironing Services, tel 0452484677, e-posadres: yolvdmerwe@gmail.com

3.

Hannie’s Sewing - Naaldwerk professioneel gedoen!

Naaldwerk en herstelwerk professioneel en netjiese gedoen. Diploma in naaldwerk, klere-ontwerp,
patroonmanipulasies en ‘taillering’. Industriële masjien vir netjiese afwerking. Rookvrye en troeteldiervrye huis.
In Butler, Quinns Rocks, Clarkson omgewing.
Skakel vir Hannie asseblief vir ‘n afspraak en kwotasie +61 0435123365. (Het ‘n ABN nommer.)

4.

Frendz Art & Craft Supplies and Café in Clarkson,WA

Besoek ons vir al jou Art en Craft produkte onder een dak. Klasse in pewter, mosaïek, “scrapbooking” kaartjies,
kalligrafie, olie/ water/ pastel/ akriliese verf. Ook klasse vir kinders in craft, pastel/water/akriliese verf, teken en klei.
Kinderpartytjies ook aangebied. Skakel Wilna 0894078860. Epos: frendz@frendz.com.au. Webwerf: www.frendz.com.au
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5.

‘Fingerboards R’us maak ou herinneringe weer werklikheid

6.

Eksklusiewe Juwele! Ontwerp en vervaardig volgens jou smaak

Vingerbord ... Vingerbakatel ... Flicker-bord ☆ Uitmuntende kwaliteitborde en diens ☆ Kan jy nog onthou? Het jy
goeie kinderdae-herinneringe rondom die gesins-gunsteling? Jy kan een by jou deur afgelewer kry; bel nou vir ‘n
kwotasie! Puik vir interaksie tussen oud en jonk! Hoor weer jou gesin lag en gesels rondom die gewilde spel!
Kontak Zenobia Pretorius | 04 669 07699 | E-pos: info@fingerboardsrus.com.au | www.fingerboardgame.com

Ons ontwerp en vervaardig bekostigbare, eksklusiewe juwele soos verloof- en trouringe, oorbelle, hangertjies,
armbande en mansjuwele. Ons ontwerp dit volgens jou persoonlike smaak en voorkeur.
Kontak ons vandag vir 'n gratis konsultasie om jou behoeftes te bepaal.
Liana Coetsee | liana@thediamondtree.com.au | www.thediamondtree.com.au | +61 04 280 75775

7.

Geleentheid om groente te produseer

By die Lifestyle Centre in Samford / Brisbane is daar 2.5 akker met waterregte beskikbaar vir die regte persoon teen
minimale teenprestasie. Die ideale persoon moet belangstel in plaaslike voedselproduksie (‘local food growing’) met
minimale tot geen gebruik van chemiese gifstowwe. ‘n Vraag na die produk bestaan reeds.
Registreer jou belangstelling by izak@lifestyle.net.au

Akkommodasie / Tydelike verblyf
Terug na besigheidstipes...
Gratis advertensieruimte beskikbaar – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Ambagsmense / Kontrakteurs
Terug na besigheidstipes...
Gratis advertensieruimte beskikbaar – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Eiendomme te huur of te koop
Terug na besigheidstipes...
Gratis advertensieruimte beskikbaar – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Finansiële dienste
Terug na besigheidstipes...

1.

Is jy bekommerd oor jou geld wat nog in SA is?

Rand Rescue is ‘n plaaslike maatskappy wat Suid Afrikaners voorsien van praktiese en koste-effektiewe maniere om
hulle Rande te “Rescue”! Ons spesialiseer in geblokkeerde fondse soos uittree-annuïteite, pensioenfondse,
aandele en erfgeld. Ons doen ook kontantoorplasings vanuit enige SA-handelsbank en kan jou help met jou SARS
belasting uitklarings. Kontak Marlene: 02 9098 0380 / 0420 663 562 / www.randrescue.com

2.

Omega Finance Brokers vir jou Huislening

Ons maak seker jou huislening pas by jou omstandighede en spaar jou so duisende Dollars. Kontak Gideon vir gratis
evaluering en diens by 0411 236 620 of gideon@omegafinancial.com.au
Gideon Kirsten is a Credit Representative (#465060) of BLSSA Pty Ltd ACN 117 651 760
(Australian Credit License # 391237)
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3.

cashkows.com – Ons vir jóú Suid-Afrika

Nes die Engelse gesegde, ‘I’ve got your back’, so help cashkows.com duisende Suid-Afrikaners om toegang te kry tot
hul fondse wat nog in ‘n Suid-Afrikaanse polis of aftree-annuïteit lê. Klik hier vir professionele advies - ons maak die
proses maklik en pynloos. ‘n Diens deur Suid-Afrikaners aan Suid-Afrikaners.

Motors
Terug na besigheidstipes...
Besit jy ‘n motorwerktuigkundige besigheid? Hierdie ruimte is GRATIS beskikbaar. Meer by www.brokkies.net/adverteer

Professionele dienste
Terug na besigheidstipes...

1.

Regsadvies vir Suid-Afrikaanse Aussies – MiGrate Lawyers

Met kantore in beide Suid-Afrika en Australië, en Afrikaanssprekende prokureurs wat steeds in beide lande op die rol
is, kan ons help met alles van huiskoop (in Queensland), visas, boedelbeplanning, oprigting van maatskappye en trusts
en testamente wat oor beide jurisdiksies sal strek - veral as jy nog belange in Suid-Afrika het.
Alex Pretorius | Tel 07 4154 5500 | E-pos: alexpretorius@migratelawyers.com | Web: www.migratelawyers.com

2.

Oorweeg jy om na Nieu-Seeland te verhuis?

Indien jy oorweeg om Australië vir Nieu-Seeland te verruil, kontak ons gerus vir bystand en advies. Ons netwerk kom een
keer per maand in Auckland bymekaar om nuwe immigrante by te staan met advies en netwerkgeleenthede.
Besoek ons webtuiste by www.networkfinancialservices.co.nz of kontak Eugene by
euegene@networkfinancialservices.co.nz of +64 22 276 0082

3.

Leiding met Loopbaan-, Studie- en Vakkeuses

Potential Profiling help jou kind ‘n loopbaan kies wat sy/haar brein se natuurlike denkvoorkeure pas. Verhoed
teleurstelling, frustrasie, tydmors, demotivering, konflik, onderprestasie en studieskuld-las eie aan verkeerde
beroepskeuses. Vir ‘n unieke loopbaanleidings-diens, skryf vir Martin Hefer by cmgt22@gmail.com
Tipiese adverteerders in bogaande seksie sluit ook in prokureurs, dokters, tandartse, immigrasie-adviseurs, ens. Jy kan
tans gratis adverteer. Besoek www.brokkies.net vir meer inligting.

Rekenaardienste
Terug na besigheidstipes...
Of jy rekenaars herstel, bou of verkoop – of dienste soos programmering of webontwerp doen, hierdie afdeling is vir jou.
Jy kan tans gratis in hierdie advertensieruimte adverteer met geen verpligting later nie. Kyk www.brokkies.net/adverteer
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Skoonheid & Gesondheid
Terug na besigheidstipes...

1.

SOLAL* nou in Australië beskikbaar!

SOLAL is ‘n uitgebreide verskeidenheid van gesondheid- en welstandprodukte met innoverende en doeltreffende
voedingsaanvullings wat geformuleer is om jou te help om die onderliggende oorsake van gesondheidsprobleme meer
natuurlik aan te spreek.
Kontak ons per epos by info@theskinworx.com of KOOP AANLYN by www.theskinworx.com

Versekering
Terug na besigheidstipes...

1.

Is jy nuut in Australië?

Ons help nuwe immigrante oor die laaste 15 jaar met hulle:
• Lewensversekering
• Pensioenfondse (Superannuation)
• Aftreebeplanning
Kontak ons vir vriendelike en professionele dienste.
Marius De Lange | Nautilus Financial Planning | Tel 04 025 77 374 | E-pos riskreview@gmail.com

SA-produkte
Terug na besigheidstipes...

1.

Biltong en boerewors – nou ook AANLYN beskikbaar!

Mis jy jou biltong, boerewors, droë wors, Ouma-beskuit, Beacon-lekkergoed, Pronutro of ‘kriem soda’?
Snuffel dan na hartelus deur ons nuwe aanlynwinkel vir lekkernye wat uit Suid-Afrika ingevoer is. Ons het ook ‘n wye
reeks nie-kos produkte soos potjies, braairoosters, braaitange en vele meer…
BILTONG & BOEREWORS | Tel 028 678 6014 | E-pos info@biltongandboerewors.com.au | www.biltongandboerewors.com.au

2.

Ausrika – Unieke SA-geskenke vir jou (In ons winkel OF aanlyn!)

Ausrika verkoop unieke Suid-Afrikaanse geskenke en huishoudelike items, met die fokus op Afrikaanse sê-goed.
Ons winkel is in Baldivis, Perth en ons het ook ‘n webwerf waar mense aanlyn kan koop. Ons pos gereeld produkte na
kliënte regoor Australië. Ons voer gereeld nuwe produkte in vanaf Suid-Afrika, so mense is welkom om met ons te gesels
indien hulle ‘n bestelling wil plaas vir iets spesifieks.
Jean-Marie van Niekerk | Tel: 042 047 3559 | E-pos: ausrika@simplybusi.com.au
Webwerf: www.ausrika.com.au | Adres: 14 Jutland Ave, Baldivis, Perth

3.

Spaza | Ons bring Suid-Afrika na JOU!

Kry 'n stukkie van Suid-Afrika by Spaza. Ons bring die nuutste Suid-Afrikaanse musiek-CD's, DVD's, films en boeke
na jou. Ons het ook 'n verskeidenheid mans- en vroueklere reekse beskikbaar van gewilde SA vervaardigers.
Gesels met Jaco Ungerer van Spaza, by tel 04 289 64112 of 04 6857 1042, of e-pos hom by spazashopping@gmail.com
Besoek ook Spaza se webwerf: www.spaza.com.au
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Werksgeleenthede
Terug na bo...

‘Agricultural diesel technician (Mechanical)’ word gesoek
The position is in a rural area and available in Kimba, South Australia's Eyre Peninsula.
Our products are John Deere, Case and New Holland. You will travel to customer locations to perform in-field as well as
workshop services and to do machinery diagnostics and repairs as required. You must be able to work overtime and
weekends on occasion during seeding and harvesting.
Rolf Nortje | Norto MFS | Tel: 04 5555 3244 \ E-pos: maroela6@bigpond.com

Geleentheid om groente te produseer
By die Lifestyle Centre in Samford / Brisbane is daar 2.5 akker met waterregte beskikbaar vir die regte persoon teen
minimale teenprestasie. Die ideale persoon moet belangstel in plaaslike voedselproduksie (‘local food growing’) met
minimale tot geen gebruik van chemiese gifstowwe. ‘n Vraag na die produk bestaan reeds.
Registreer jou belangstelling by izak@lifestyle.net.au
_______________________________________________________________________________________________
Hierdie ruimte is beskikbaar vir advertensies van vakatures; en in die meeste gevalle word hulle GRATIS geplaas
om ons immigrantegemeenskap te ondersteun.
Doen navraag by die redakteur by www.brokkies.net deur die skakel 'Kontak' en hy sal meer riglyne verskaf.
________________________________________________________________________________________________

Afrikaanse kerkdienste
Terug na bo...

Afrikaanse kerkdienste in Australië
Terug na bo...

1.

BUNBURY – Gereformeerde Evangeliese Kerk

Eredienste elke Sondag om 9vm in Afrikaans.
Adres: RSL Saal, 19 Spencer straat, Bunbury.
Kontak ds Gawie Cloete by 0420481965 of 08-97951125 vir meer inligting.

2.

PERTH - Eredienste in Suide van Perth op 3 plekke: Deo Gloria Community Church

Afrikaanse diens in Leeming
Ons het elke Sondag om 9vm ’n diens in Afrikaans by Livingston Seventh Day Adventist Church, Nicholson Rd, Canning
Vale, waar ds Gerhard Bredenkamp die voltydse leraar is.
Daar is ook in een van die ander lokale ‘n erediens vir Engelssprekendes om 9vm elke Sondag. Ds Dirk de Swardt bied
die dienste aan. Dirk is ook die voltydse leraar vir ons hoërskooljeug en jong werkendes.
Afrikaanse diens in Secret Harbour
Terselfdertyd vergader ons elke Sondag om 9vm ook in Afrikaans te Secret Harbour Community Centre, Oasis Drive,
Secret Harbour, waar ds Peet Grobbelaar die voltydse leraar is.
Engelse diens in Mandurah
Vir Suid-Afrikaners en ander Engelssprekendes wat dalk in Engels bedien wil word, het ons ’n gemeente in Mandurah,
wat op Sondag om 9.30vm te Foundation Christian College, Multi-Purpose Hall Valentine Drive, Greenfields
bymekaarkom. Ds Johan de Swardt is die voltydse leraar.
Besoek ons webwerf by www.deogloria.org.au of volg ons direkte uitsendings by http://deogloria.sermon.net/main
Kontak ds Peet by 0415 680 930, ds Gerhard by 0450 467 557 of ds Johan by 0417 981 614 of ds Dirk by 0481 331
138 veral vir jeug-verwante aangeleenthede.
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3.

WES-AUSTRALIë – Eredienste op die PLATTELAND van WA: Outreach WA in
samewerking met die Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australië

Eredienste word gereeld op rotasiebasis in Afrikaans gehou by die volgende dorpe: Esperance, Albany, Katanning,
Brookton, Northam en Hyden. Daar word gewoonlik na die diens saam ge-eet en gekuier.
Vir meer inligting en ook vir die reël van ‘n pastorale besoek, kontak ds Gawie van der Merwe (woonagtig in Perth) op
selfoon 0415846599 of e-pos na ds.gawie@parc.org.au

4.

WES-AUSTRALIë - Eredienste op Geraldton: Living Word (GEKA)

Elke Sondag om 9vm in die SDA Kerk, 8 Milford Street, Geraldton. Die leraar is dr Tienie Bekker. Na die diens word daar
lekker saamgekuier oor ‘n koppie koffie/tee.
(Indien daar Engelse mense in die erediens is dan vind die diens in Engels plaas.)
Skakel Tienie by 0458 976 007 of e-pos na leraar@bigpond.comvir meer inligting of besoek ons webwerf:
http://www.livingwordgeraldton.com.au/

5.

PERTH - Eredienste met Geloofsonderrig: Drie bedieningspunte - Lux Mundi-gemeente

Clarkson
Om 9:30vm in die Sewende Dag Adventiste kerkgebou op hoek van Marmion Ave en Renshaw Blvd, Clarkson.
Elke eerste Sondag van die maand is dit ‘n Engelse erediens maar al die ander Sondae van die maand word daar
gelyklopend ‘n Afrikaanse sowel as ‘n Engelse erediens in twee verskillende lokale aangebied.
Kontakpersoon is Ds Manie Strydom by tel 0487768936 of e-pos manie@luxmundi.org.au
Ellenbrook
Afrikaanse eredienste elke Sondag om 9:30vm
Engelse eredienste elke eerste en derde Sondag van die maand, ook om 9:30vm
Adres: Ellenbrook Christian College te 5 Santona Blvd, Ellenbrook.
Kontak Ds James Walters by tel 0424824897 of e-pos james@luxmundi.org.au vir meer inligting.
North Beach
Om 9vm in die Sewende Dag Adventiste kerkgebou te Wendling rd, North Beach. Elke Sondag is daar ‘n Afrikaanse
erediens.
Kontakpersoon is Ds Manie Strydom by tel 0487768936 of e-pos manie@luxmundi.org.au

Landswye dagboek
Terug na bo...
Dagboek: Melbourne
Besoek http://www.eventfinda.com.au/whatson/events/melbourne-inner-city vir aktiwiteite.
Dagboek: PERTH
Besoek http://www.eventfinda.com.au/whatson/events/perth vir aktiwiteite.
Dagboek: Sydney
Besoek http://www.sydney.com/nz/events vir aktiwiteite.
Dagboek: Canberra
Besoek http://www.eventfinda.com.au/whatson/events/canberra vir aktiwiteite.
Dagboek: Brisbane
Besoek http://www.queensland.com/en-AU vir aktiwiteite.
Dagboek: Adelaide
Besoek http://goo.gl/SkxjJ7 vir aktiwiteite.

Laat weet maar van ander stede of dorpe se ‘event’ inligting, by www.brokkies.net
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Riglyne vir adverteerders
Terug na bo...
Lees Aus-Brokkies se advertensieriglyne by www.brokkies.net/adverteer,

Kanselleer intekening / UNSUBSCRIBE
Terug na bo...
Om Aus-Brokkies te kanselleer, doen dit by http://brokkies.net/skryf-in of doen dit vanuit jou weeklikse subskripsie e-pos.
To unsubscribe email brokkies@afrikaansnz.net with subject ‘Unsubscribe'. Provide your old email address in the body.
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