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Redakteursbrief
Waar ek woon, het ek oor die jare gevind dat my pogings om as Afrikaner uit te reik na ander kulture om my dikwels
uitgeloop het op verrassend goeie wedersydse verhoudinge. As iemand wat my moedertaal, Afrikaans, op prys stel en so
veel as moontlik wil gebruik waar dit prakties is om te gebruik, gun ek mense wat ander tale praat hul vryheid en regte.
Soos ek al baie geskryf het, glo ek ons is geregtig om ons hele menswees in die nuwe landsomgewing aan te bied, maar
ons kollektiewe verantwoordelikheid is om by die nuwe omgewing in en aan te pas sodat ons ons gedeelde nuwe
identiteit sinvol kan uitleef, met behoud van ons taal en kultuur as ons dit verkies.
Dit het my laat wonder hoe Suid-Afrikaners die inheemse kultuur van Australië beleef. Kom ons mense in Aussieland
redelik algemeen met die kultuur en sy mense te doen soos wat Suid-Afrikaners in Nieu-Seeland gereeld, soms daagliks,
met die prominente inheemse Māori-kultuur in aanraking kom? Ek verneem graag mense se stories in hierdie verband.
Van kultuur gepraat: Die hoof artikel handel oor hoe ons mense wat in Suid-Afrika ‘agterbly’ ons ander se weggaan
beleef. Ek verwys veral na ons familie, maar ook na ander se persepsie van hoe dit ons identiteit, herkoms en
geskiedenis raak. Ek verwelkom ook mense se menings oor die artikel. Skryf aan my by die adres hier onder.
Philip Langenhoven
Redakteur (Skryf gerus aan my by info@brokkies.net )

________________________________________________________________________________

Ysbreker: Kallie en Mike speel gholf
Mike en Kallie gaan speel gholf en in ‘n stadium, net voor Mike vir die hoeveelste
keer afslaan, kyk hy oorkant die pad na ‘n begrafnis wat aan die gang is.
Hy haal sy hoed af, buig sy kop en staan ‘n minuut lank stil en slaan toe daarna af.
Kallie: “Dis nice van jou om stiltetyd te hou vir daardie begrafnis oorkant die pad.”
Mike: “Wel, ons was darem vir 20 jaar getroud gewees…”
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“Ons gaan Australië toe, Oom!”
Ek het ‘n ‘n interessante, goed geskrewe stuk op
Facebook gesien wat deur Flip Buys, voorsitter van
die Solidariteit Beweging in Suid-Afrika geskryf is. Dit
het my bewus gemaak van hoe traumaties mense in
Suid-Afrika die duisende emigrante se verlies ervaar.
Ek deel die stuk graag, met Flip se toestemming:
Dit was ŉ Donderdagmiddag ŉ rukkie na werk toe die
groot kar voor die Solidariteit-hoofkantoor stop. Die
bestuurder het half onseker nader gestaan: “Is dit hier
waar ons klere en dinge vir die arm mense kan aflaai?”
Ek sê niks, my woorde raak maar partykeer op.
“My ma’t gesê ons moet hierdie boeke sommer ook afgee.
Dit het nog aan my pa behoort.”
Ek buk af om te groet. In die kar sit sy vrou, twee
laerskoolseuntjies en sy ma.
“Ons gaan Australië toe, Oom”, sê een opgewonde.

Flip Buys, voorsitter van Solidariteit in Suid-Afrika

Die ouma sê niks. Ek vat die ou kleretas met die boeke; hy vat die sakke met klere en roep die kinders om te kom help.
Die tas is baie swaar. Sy vrou en ma stap ook saam.
“Ja” sê hy. “Ons het maar besluit om te trek. “Die misdaad en al die dinge. Jy weet mos.”
Ek weet mos. By die Helpende Hand se stoor aangekom, fluit hy verbaas: “Waar gaan al hierdie goed heen?”
Ek begin verduidelik; hou toe maar op toe ek sien sy kop is klaar in Australië.
“Sal jy asseblief die boeke uitpak,” vra hy, “ons het ongelukkig die tas nodig.” Dis ŉ goeie tas.
Ek begin uitpak. “Jammer vir die moeite, julle moet dit maar vir ŉ museum gee of iets,” sê hy. “Ma het ongelukkig nie plek
in haar nuwe huis nie. Sy trek nou na ŉ lekker veilige plekkie.” Die ouma sê niks. Sy lyk nie baie opgewonde oor die
lekker veilige plekkie waar sy nou alleen gaan bly nie.
Daar is goeie boeke. “Pa was baie lief vir Afrikaans,” sê hy. “Natuurlik is ek ook”, voeg hy vinnig by. “Ons gaan nog
Afrikaans met hulle praat,” sê hy oortuigend na die kinders se kant toe. Sy vrou lyk nie so seker nie.
Ek pak verder uit. Hierdie boeke is gebruìk. Langenhoven se Spookstories. Die Woordeboeke van die Afrikaanse Taal.
FA Venter, Van Wyk Louw, Die Groot Verlange. Die FAK. Een ‘Long Road to Freedom’ - onoopgemaak.
“Dit was ŉ present.” My Pa is dood voordat hy dit kon lees,” sê hy half verleë. Hy sê nie hoekom hý dit nie gelees het nie.
Ek en die ouma kyk na die hopie boeke op die tafel. Die man en die vrou kyk vir haar. Sy neem afskeid van iets meer as
die boeke.
“Sy is nou 83,” sê die man sag. “Hulle was onderwysers.” Hy voel skuldig oor die weggaan.
Ek werk vinnig uit. Sy is gebore in 1925, in die jaar toe Afrikaans ŉ amptelike taal geword het. Binne een leeftyd, van die
wieg tot in die museum. Ek sê dit amper vir hom, maar bedink my betyds. Ek tel een van die woordeboeke op, dink aan
alles wat agter dit sit. Die reeks is nog nie eens voltooi nie, en die taal word al weer onderdruk, dink ek wrang.
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Die ouma tel een van MER op, sit dit weer neer sonder om te kyk.
Die kinders raak nou woelig. “Ons moet ry,” raak die Pa haastig.
Ek wil iets vir sy ma sê, maar my woorde is nog op. Ek weet baie van haar, al het ek haar nog nooit ontmoet nie. Ek wens
ek het haar man ontmoet, al ken ek hom nou ook. Ek kan dink hoe mis sy hom in hierdie tyd. Hoe sy al by voorbaat na
haar kleinkinders verlang.
Ons stap stadig terug, weg van haar lewe af wat nou daar op die tafel lê.
By die kar gaan sy staan, en praat vir die eerste keer. “Gee die boeke vir ŉ laerskool,” vra sy. “Nie vir ŉ museum nie; ons
taal is mos nie dood nie.”
Ek sien die verlede en die toekoms van Afrikaans in haar oë. Ek verstaan presies, en voel lus om haar te salueer.
Ek maak die deur vir haar oop, en terwyl hulle wegtrek wonder ek of daar nie so iets is soos ŉ Taalmisdaad teen die
Mensdom nie.
■

Meer oor Solidariteit
Solidariteit sê op hul webwerf hulle is “jou bondgenoot, as’t
ware jou ouer broer, in die werkplek – die een wat al sedert
1902 sy lede teen uitbuiting in die werkplek beskerm…en selfs
vir jou as professionele individu werksekerheid skep”.
Solidariteit se sukses lê in ’n reuse-netwerk van solidariteit. Die netwerk bestaan uit verskillende werkinstellings wat
Solidariteit die afgelope 20 jaar gebou het en wat aan mekaar gekoppel is om die hele werkspad met ’n lid te stap.
Die krag van die netwerk lê daarin dat die verskillende instellings en funksies mekaar onderling versterk.
Solidariteit bedien nagenoeg 140,000 lede in alle beroepsvelde, kollektief en professioneel, en werk onverpoos om te
verseker dat hul lede se regte in die werkplek beskerm word. Die vakbond het meer as 20 kantore landwyd en lede word
deur meer as 300 personeellede en 1,275 vakbondverteenwoordigers in duisende maatskappye bedien.

Agtergrond
Solidariteit het op 22 Junie 1902 ontstaan toe die Transvaal Miners’ Association gestig is. Solidariteit het dus meer as 110
jaar ondervinding in Suid-Afrika se arbeidsmark.
Die vakbond het in sy 110-jarige bestaan vier groot veranderings ondergaan. Baie Suid-Afrikaners sal meer bekend wees
met die Mynwerkersunie, oftewel die MWU. In 1913 is die Transvaal Miners’ Association se naam na die MWU verander.
In 2001 is die MWU na MWU-Solidariteit verander en sedert 2002 staan die vakbond net as Solidariteit bekend.

Waarin Solidariteit glo:
1.
2.
3.
4.
5.

Christelike grondslag
Kollektiewe bedinging
Verbind tot Suid-Afrika en die grondwet
Onafhanklik van partypolitiek
Beskerming van minderhede en demokrasie

6.
7.
8.
9.

Billike toepassing van regstellende aksie
Afrikaans
Vryemark-ekonomie - verantwoordelike
werksverhoudinge
Selfdoen en volhoubare ontwikkeling

Solidariteit se diensfokus
Hulle arbeidsdienste help om lede in die werkplek te ondersteun. Hulle organiseer werknemers kollektief in ‘n wye
reeks bedrywe soos mynbou, landbou, die ingenieurswêreld en lugvaart. Hul regsdienste is een van die grootste in SuidAfrika. Besoek gerus hul webwerf: https://solidariteit.co.za/ - en jy kan kies om dit in Afrikaans of Engels te lees!
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Australiese skool los iPads en keer terug na papierteksboeke

Terwyl skole regoor Australië tot ‘n groot mate digitale teksboeke aanvaar het in die plek van papierteksboeke, het ‘n
skool in Sydney die era van die e-boek as ‘verby’ verklaar en begin terugkeer na die outydse hardekopie weergawe van
die boeke. Hul rede? Hulle het gevind dat die gebruik van papierboeke die leerlinge se begrip en aandag verbeter.
Volgens ‘n mediaberig het die Reddam House se primêre en junior-hoër klasse vir die afgelope vyf jaar e-teksboeke op
iPads gebruik. Die deurlopende terugvoering van die leerlinge was egter dat hulle papierboeke bo die elektroniese boeke
verkies.
Onderwysers het ook gevind dat die iPads die kinders se aandag makliker aftrek en dat dit nie bydra tot kinders se
tegnologiese vaardighede nie. Dit, tesame met die kinders se terugvoer, het die skool oortuig dat die leerlinge in die
toekoms nie meer digitale teksboeke sal gebruik nie, en het die skool na die harde-kopie weergawes begin oorslaan.
“Ons het egter nie algeheel oorgeslaan nie”, sê skoolhoof Dave Pitcairn. “Ons het jaar 11 en 12 hardekopieë behou. Toe
leerlinge met jaar 11 begin, en die vergelyking kon tref tussen die digitale en hardekopie weergawes, het hulle
laasgenoemde verkies.
“Dit was vir die leerlinge makliker om deur die teksboeke te blaai en soek. Ek glo dat hulle beter leer indien hulle meer
vermoëns en funksies gebruik en hoe meer sintuie hulle gebruik wanneer hulle navorsing doen, lees en notas maak.”
Onderwysers by hierdie privaatskool in die oostelike voorstede van Sydney – wat gereeld in die HSC se top-10 lys
verskyn – het gerapporteer dat iPads die leerproses eerder terughou as aanhelp.
Mnr Pitcairn voeg by: “Studente het gevind dat allerhande soorte boodskappe en kennisgewings op hul skerms opkom
en, omdat hulle kinders is, was dit logies dat hulle maklik tussen verskillende skerms sou spring en in die proses baie
besig voel, maar nie eintlik baie besig is nie.”
Terwyl die skool iPads gaan uitfaseer, sal hulle begin met ‘n beleid van ‘bring-jou-eie-toestel’, met ‘n voorkeur vir
skootrekenaars. Die gedagte is om geleidelik na papierboeke terug te keer.
Dr Margaret Merga, ‘n seniordosent in onderwys by Edith Cowan University, sê analise van navorsing oor verskillende
boekformate het aangedui dat begrip verbeter wanneer inligting op papier gelees word eerder as in digitale formaat.
Verdere voordele is beter behoud van inligting wat gelees is en groter gemak.
‘n Studie by University of Maryland in 2017 het gevind dat daar min verskil is tussen die twee formate, maar studente was
beter in staat om spesifieke vrae oor inhoud te beantwoord. Dit is ook gevind dat gedrukte teks verkies word waar ‘n
werkstuk dieper interaksie of begrip benodig en waar meer as 500 woorde gelees moet word.
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Eerste swart omroeper wat in Afrikaans uitsaai, is oorlede

Oom Justus Tshungu (93) saam met sy vrou, Thandi.
Hier’s ‘n storie vanuit Suid-Afrika. Dit is hartseer, maar behoort ook nostalgie by ouer lesers in die hand te werk. Die
jonger geslag sal dalk nie die naam Justus Tshungu ken nie, maar dit was ‘n huishoudelike naam in Afrikanerhuise in die
sestiger- en sewentiger jare. Tshungu was die eerste swart Suid-Afrikaner wat Afrikaans op radio gepraat het. Ek onthou
sy stem asof dit gister was.
Netwerk24 het onlangs berig dat Tshungu ‘n paar weke gelede op die ouderdom van 93 gesterf het nadat hy by die
Kalafong Hospitaal in Atteridgeville, Pretoria opgeneem is. Sy vrou, Thandi (50), is van mening dat hy ‘n beroerte gehad
het, maar die hospitaal kon dit by tye van die berig nie bevestig nie.
Thandi sê haar man het altyd “vir sy kinders die mooiste stories in Afrikaans vertel. Hy het vir witmense Sotho geleer, en
vir swartmense Afrikaans. Hy was altyd vol grappies. Hy was ‘n goeie man en ek was bevoorreg om sy vrou te wees.”
Tshungu is in November 2017 deur die ATKV Centurion vereer. Volgens dié ATKV-tak se webwerf is Tshungu in 1960 as
‘n omroeper by die SAUK se Noord-Sothodiens aangestel.
Luidens die webwerf het Tshungu benewens sy moedertaal Noord-Sotho ook suiwer Afrikaans, Engels, Sepedi, Tsonga
en Suid-Sotho gepraat.
Nadat hy as omroeper aangestel is, is hy later van hoofomroeper tot senior openbare skakelbeampte van die Sotho- en
Ngunidienste van die SAUK bevorder. Ná sy aftrede was hy later ook by Radio Kansel betrokke.
Volgens die ATKV het Tshungu ook baie radiodramas en vervolgverhale geskryf, asook toesprake en radiopraatjies
gelewer oor goeie verhoudinge tussen al die taalgroepe in Suid-Afrika.

Hier’s ‘n paar voorbeelde van kommentaar wat Netwerk24-lesers op hul webwerf gelaat het:
Karin Badenhorst – Wonderlike man…Om ‘n ander se taal te kan praat, beteken jy verstaan ook meer van hul kultuur.
Ons moet almal streef om soos hy te wees.
Brenda Carelsen – Ek onthou vir Justus baie goed. Hy was ‘n baie nederige, plat op die aarde mens en ‘n uitstekende
omroeper. R.I.V Justus!
Albert Jantie – Justus was ‘n ware brugbouer tussen swart en wit. Ek onthou nog sy motiveringspraatjies by verskeie
geleenthede. Sy pragtige Afrikaans en vriendelikheid. Sy sterwe is ‘n verlies vir ons land.
Pieter Brummer – Rus in vrede oom Justus – baie het na jou rustige stem geluister.
(Hiermee dra ons talle Afrikaners in Australië se diepe meegevoel aan die Tshungu-familie uit. – Red)
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Chris Barnard se 50-jaar oue hartklep van 1969 werk steeds!

Wyle dr Chris Barnard – wêreldbekende hartchirurg. Heel onder is die Netcare Christiaan Barnard Hospitaal in Kaapstad.

Italiaanse chirurge het ‘n rare ontdekking gemaak terwyl hulle op ‘n 60-jarige vrou geopereer het. Sy het ‘n kunsmatige
hartklep gehad wat bykans 50 jaar gelede deur professor (dr) Christiaan Barnard van Suid-Afrika in haar ingeplant is – en
dit werk nog klopdisselboom! Vir die jong lesers se onthalwe: Chris Barnard was Suid-Afrika se mees bekende chirurg,
wat die wêreld se eerste hartoorplaning suksesvol uitgevoer het en dus as die pionier van hierdie prosedure erken is.
Volgens ‘n verklaring deur die San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona hospitaal in Salerno, is die prostetiese klep in 1969
in die Groote Schuur Hospitaal in Kaapstad deur Barnard ingeplant.
Teen daardie tyd was Barnard beskou as die wêreld se beste hartchirurg, aangesien hy die eerste suksesvolle mens-totmens hartoorplanting twee jaar tevore (in 1967) uitgevoer het.
Volgens The Guardian het dokters in 1964 ‘n ernstige probleem met die Italiaanse vrou (toe ‘n vyfjarige) se hartklep
ontdek. Vyf jaar later, in 1969, het haar familie voorgestel dat sy na Suid-Afrika reis vir die lewensreddende operasie. In
daardie stadium was daar geen ander hospitaal waar hierdie soort operasie gedoen kon word nie, aldus die Italiaanse
hospitaal se verklaring.
Die dogter is deur haar 25-jarige broer na Kaapstad vergesel, “na ‘n onbekende plek vir die meeste mense, waar hulle nie
‘n enkele woord verstaan het nie”, aldus die hospitaal.
Nadat Barnard die klep ingeplant het, het die meisie vier maande in die Groote Schuur se hersteleenheid gebly.
Gedurende die (nou) 60-jarige vrou se onlangse chirurgie in Italië, het chirurge bevind dat die klep steeds pragtig werk.
Volgens hulle is daar nie ‘n ouer klep op rekord wat na soveel jare nog reg werk nie.
Die chirurge in Salerno was blykbaar so in hul skik met hul ontdekking, dat hulle dit beskryf het as “byna argeologies”!
Die vrou se operasie was ‘n sukses, en sy is ‘n paar dae later uit die hospitaal ontslaan.
Verlede jaar was dit die 50ste herdenking van die pioniersoperasie waartydens Barnard die hart van een persoon wat
weens ‘n kopbesering gesterf het, na Louis Washkansky, 54,
oorgedra het.
Barnard is op 2 September 2001 dood nadat hy ‘n asmaaanval gekry het tydens ‘n vakansie in Ciprus. Hy was 78.
Die Suid-Afrikaanse maatskappy NetCare in Suid-Afrika, wat
onder andere ‘n groot aantal hospitale in Suid-Afrika bou en
bestuur, het uit erkenning aan Barnard hul nuwe hospitaal in
Kaapstad die ‘Netcare Christiaan Barnard Herdenkings
Hospitaal’ genoem.
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Rubriek: ‘En daar was lig’ – Deur Philip Langenhoven

Die Opstanding en die begin van die Skepping (Deel 2)
Hierdie rubriek bied inligting wat nie algemeen bekend is nie: argumente en getuienis dat die Bybel op sigwaarde geneem en
vertrou kan word as werklike geskiedenis wat deur sowat 40 skrywers oor 1,600 jaar in ‘n ongelooflike eenheid saamgevat is,
en gevolglik ook geheel en al relevant is vir die vraagstukke van die huidige tydvak en die grondslag van alle antwoorde bied.

Martin Rizley het hierdie artikel in drie dele geskryf. Hiermee deel 2. (Die slot volg in die volgende uitgawe.)

Wat Jesus ons oor die Ou Testament vertel
Ons het gesien dat Jesus se fisieke opstanding uit die
dood sy Goddelike identiteit as die Seun van God
bevestig, asook sy onfeilbare outoriteit as ‘n
Leermeester. Hy het van die hemel gekom om getrou
die mens oor die waarheid te kom leer, soos sy Vader
dit aan Hom geleer het (Johannes 8:28). Sy woorde
kan vertrou word.
Indien Jesus oor onfeilbare outoriteit as leermeester
beskik, moet daardie outoriteit verseker relevant wees
wanneer Hy ons oor die Ou Testament leer.
Dit sal dus geheel onlogies wees om te sê dat Jesus met outoriteit oor redding of oor die liefde van God praat, maar nie
wanneer Hy oor die Ou Testament praat nie. Baie mense huldig egter hierdie mening. Hulle sê dat wanneer Jesus oor die
Ou Testament praat, reflekteer sy woorde die foutiewe gelowe van die Hebreeuse kultuur waarin hy geleef het, en
daarom het sy woorde daaroor nie met die onfeilbare outoriteit van God self gekom nie.
Dit is egter verkeerd om die karaktertrek van feilbaarheid aan Christus se woorde toe te ken. Dit is om Jesus se outoriteit
te ontken waarna Hy in Johannes 12:49-50 verwys het. Indien ons dus Jesus se aanspraak op goddelike outoriteit
aanvaar, moet alles wat Hy ons oor die Ou Testament geleer het, waar wees. Dit is waar dat Jesus sy onkunde oor die
tydsberekening van Sy tweede koms erken het, omdat dit die Vader se wil was dat Hy dit nie moet weet nie (Markus
13:32). Ons moet egter nie die fout maak dat hierdie erkende enkele beperking (in Sy menslike gestalte) die karakter van
wat Hy ons geleer het, beïnvloed deur dit feilbaar te maak nie.
So, wat het Jesus ons oor die Ou Testament geleer? Eerstens, Hy het aan die begin van sy bediening die onwrikbare
outoriteit van die Wet van die profete bevestig (Mattheus 5:17-18). Dit is duidelik dat Jesus die skrywes van Moses en die
profete as absoluut onfeilbaar beskou het, en wat hulle mense geleer het, was volgens Hom sonder fout. Hy het geglo dat
hul skryfwerk ‘n outoriteit gedra het wat tot aan die einde van die wêreld sal geld: “Moenie dink dat Ek gekom het om die
wet of die profete ongeldig te maak nie…maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker Ek julle: Die hemel
en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is.”
Jesus het ook ‘n persoonlike afhanklikheid aan daardie outoriteit getoon. Toe Satan Hom in die wildernis versoek het, het
Jesus op die outoriteit van die Skrif gesteun om die vader van leuens te antwoord. “Dit is geskrywe”, het Hy verskeie male
gesê en daarmee op die lesse van die Ou Testament gesteun as die finale antwoord op enige kontroversie. Hy het ook
daarop gesteun om teologiese kwessies op te klaar.
Toe die Sadduseërs ‘n bespotting maak van die doktrine van die opstanding, het Jesus hulle tereggewys deur te sê dat
hulle fouteer weens hul oningeligtheid van die Skrif. Jesus sê: “Is die rede waarom julle dwaal nie juis dat julle nie die
Skrif ken nie en ook nie die krag van God nie?” (Markus 12:24). Verder het Jesus Sy hele missie op aarde in die lig van
die Skrif geïnterpreteer. Waarom kon Hy nie die kruis vermy het nie? Omdat soos Jesus self verduidelik het, indien hy die
maklike weg verkies het en die kruis ontwyk het, “… ‘hoe sal die Skrif dan vervul word wat sê hoe die dinge moet gebeur?
Maar dit alles het gebeur sodat die geskrifte van die profete vervul kan word’”. Sulke stellings maak dit duidelik dat Jesus
in die volkome inspirasie van die Ou Testament geskrifte geglo het asook in hul outoriteit as openbaring van God.
Jesus se siening van die Ou Testament het nie verander nadat Hy uit die dood opgestaan het nie. Selfs na Sy
opstanding, sien ons hoe Hy Hom op die onfeilbare outoriteit van die Wet en die profete beroep wanneer Hy met twee
twyfelende dissipels op die pad na Emmaus praat. Sy teregwysing aan hulle vertoon Sy vertroue in die onfeilbare
outoriteit van die Skrif: “Toe sê Hy vir hulle: ‘Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees! Glo julle dan nie al
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die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?’ Daarna
het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê”.
Jesus het ook in die duidelikheid van die Ou Testament se leer geglo. Hy het dit nie as ‘n dubbelsinnige boek beskou wat
in ‘n misterieuse kode geskryf en gekompliseerd, onduidelik en moeilik is om te verstaan nie. Die teendeel is dat Jesus
geglo het in die basiese duidelikheid van die Skrif. Dit is waarom Hy verskeie male – wanneer Hy ‘n doktrine of etiese
punt met godsdiendstige leiers van Israel bespreek het – sy verbasing uitgespreek het oor hul oningeligtheid deur te vra:
“Het julle nie gelees nie?” Hy het dit verskeie kere gebruik (Mattheus 12: 3, 5; 19:4; 21:16, 42; 22:31). Dit toon aan dat Hy
geglo het dat die Ou Testament duidelik is en maklik begryp kan word. Die Bybel hoef nie ‘n geslote boek vir enigiemand
te wees nie. Dit is so duidelik, dat indien enigiemand werklik wil, hy/sy ‘n diepe begrip van die inhoud kan opbou.
As ‘n voorbeeld, toe die Fariseërs Jesus uitvra oor Sy siening van egskeiding, het Hy geantwoord deur hulle te herinner
aan die heilige doel van die huwelik soos in Genesis 2 geopenbaar: “En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat
Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het: Om hierdie rede sal die man
sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees; sodat hulle nie meer twee is nie,
maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.” Aan die begin van sy antwoord vra Hy: “Het
julle nie gelees nie?” (Mattheus 19: 4-6) Hy sê dat die Bybel se leer oor God se doel met die huwelik duidelik is indien ‘n
mens die moeite doen om die toepaslike gedeeltes te lees. Die leer is so duidelik dat dit geen ruimte vir twyfel laat nie.
Dit is interessant dat Jesus uit die tweede hoofstuk van Genesis aanhaal. Dit wil voorkom dat Hy die gebeure wat in
Genesis 2 opgeteken is (en by implikasie al die vroeë hoofstukke in Genesis) as werklike, historiese gebeure sien. Ek sê
dit op grond van die manier waarop Jesus daardie gebeure op die tydskaal van die geskiedenis grond met die uitdrukking
“sedert die begin”, soos dit in bogenoemde Skrifgedeelte verskyn.
Hy het bygevoeg: “…Omdat Moses weens die hardheid van jul harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei; maar
van die begin af was dit nie so nie” (Mattheus 19:8). Sedert die begin van wat af? Van die begin van Genesis as ‘n stuk
literatuur? Nee, van die begin van geskiedenis self: of soos Jesus in Markus 10:6 sê, “Maar van die begin af, van die
skepping af, ‘het God hulle man en vrou gemaak.’ Terloops, daardie stelling toon ook dat God twee en slegs twee
geslagsidentiteite verorden het, manlik en vroulik. So, Jesus het nie die storie van die eerste huwelik wat in Genesis 2
geboekstaaf is as ‘n gelykenis, allegorie, fabel of mite beskou nie; Hy het dit as die betroubare rekord van ‘n werklike,
historiese gebeurtenis gesien wat aan die begin van die wêreld plaasgevind het. God het Adam geskape; daarna vir Eva,
en daarna het Hy Eva as eggenoot aan Adam gegee.
Ook wanneer Jesus in die evangelie van Lukas oor Abel se dood praat, sien hy daardie dood as ‘n werklike, historiese
gebeurtenis. In Lukas 11:50–51, plaas Hy vir Abel, die eerste martelaar in die geskiedenis, in dieselfde kategorie as
Sagaria, die laaste martelaar wat in die Ou Testament genoem word. Hy sê ook vir sy Joodse tydgenote dat, deur die
Seun van God te verwerp, “van die bloed van Abel af tot op die bloed van Sagaría wat omgekom het tussen die
reukaltaar en die huis van God. Ja, Ek sê vir julle, dit sal afgeëis word van hierdie geslag”. Jesus het Abel nie as ‘n
legendariese figuur gesien wat uit menslike verbeelding geskep is nie, maar as ‘n werklike, histories figuur – ‘n profeet –
wat aan die begin van die wêreld gelewe het en wat die eerste martelaar geword het wie se bloed in die wêreld gestort is
as ‘n getuienis van sy regverdige karakter. En Jesus het ook vir Noag, Abrahama, Moses, Elija en Jona in dieselfde lig
gesien – as regte mense. Inderwaarheid het Hy ook met twee van hulle, Moses en Elija, op die Berg van Transfigurasie
gesprek gevoer (Mattheus 17:1-3)
Dit lei tot ‘n belangrike slotsom: dat Jesus nie tussen die historisiteit van die vroeë hoofstukke van Genesis en die res van
Genesis of die res van die Ou Testament onderskeiding getref het nie. Hy het die opgetekende gebeure in al daardie dele
net so werklik en waar beskou as die gebeure in die tyd van die patriarge Abraham, Isak, Jakob en Josef – so Jesus het
duidelik in Genesis geglo.
Indien ons dan vir Jesus as ons Heer en Meester beskou, behoort dit mos te volg dat die wyse waarop Hy Genesis
beskou het, ook moet bepaal hoe ons Genesis beskou. As ons werklik die absolute outoriteit van Christus as ons
onfeilbare leermeester aanvaar, het ons alle reg – op daardie basis alleen – om die leer van die eerste elf hoofstukke van
Genesis as ‘n getroue rekord van werklike geskiedkundige gebeure te aanvaar.
Daardie hoofstukke voorsien aan ons baie belangrike inligting oor wat aan die begin van geskiedenis gebeur het; inligting
wat uiters belangrik is om die wêreld te verstaan waarin ons leef. Hierdie hoofstukke lig die sluier op God se doel met die
mens se lewe en Sy plan vir geskiedenis. Ons hoef nie die gebeure wat in Genesis op rekord geplaas is as ‘n uitgebreide
of ekstreme allegorie te beskou wat ‘n blote ‘geestelike’ boodskap oordra wat niks met die materiële oorsprong van die
wêreld of die mensdom te doen het nie. Volgens Jesus vertel hierdie hoofstukke aan ons wat werklik plaasgevind het in
ruimte en tyd, aan die begin van die wêreld.
[In die volgende uitgawe: Deel 3 (slot) - Wat Genesis ons vertel oor die begin van die wêreld.]
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Oom Herrie se Kerrie

Deur Herman Toerien

Tiksters verdien medaljes
Van ons ouer garde onthou ’n moeilike tyd. Dit
was toe éérs woordverwerkers en tōé
rekenaars ’n aanslag op die tikstersberoep
begin doen het.
Vroulief, in haar onderneming, doen heelwat
tikwerk – eintlik as guns want haar
onderneming spesialiseer in fotostate,
bindwerk, laminering, stuur van e-posse en so
aan. Maar daar is (nog) mense wat ’n tikwerkie
gedoen moet kry, en nie oor ’n ding beskik om
dit mee te doen nie.
Wat oom Herrie natuurlik onderstebo boul, is
hoeveel vroue vir sekretaresse-poste aansoek
doen en hul CV’s laat tik. Soos een gesê het
terwyl sy na die rekenaar wys: “Ek kom nie
naby daai ding nie.”
By die werk mog oom Herrie destyds geen
tikwerk self doen nie; daarom kon oom Herrie
se kantoor aanvanklik nie ’n rekenaar kry nie.
Toe dit later onafwendbaar word, kry hulle een
met ’n drukker wat nie vir tikwerk gebruik kan
word nie!
Dus moes oom Herrie sy tikwerk in die Uit-mandjie plaas, van waar dit met ’n ompad na die tikpoel is, en weer terug. Dan
spelfoute regmaak, en dit weer instuur, net om dit oorgetik met nuwe spelfoute te kry. Mettertyd was daar genoeg
rekenaars en woordverwerkers in die tikpoel, en hoef dit nie meer oorgetik te word nie. Maar tuis het oom Herrie sy
privaat goed sommer self op die ou IBM sonder hardeskyf getik, en laat waai.
Ja, selfs toe oom Herrie bydraes namens die administrateur vir Kodesa moes opstel, moes dit deurnag by die huis
gedoen word sodat dit die volgende dag kon “ry” Kemptonpark toe. Waar, smaak dit oom Herrie, dit net so in ’n
snippermandjie gegooi is.
Toe oom Herrie ’n aantal jare later vir Statistiek Suid-Afrika ’n kontrak losslaan, was daar nie meer iets soos ’n tikster nie.
Elke amptenaar het sy rekenaar en hy doen sy eie tikwerk, en die tikwerk word op die fotostaatmasjien uitgedruk. En
buitendien is die meeste korrespondensie per e-pos gedoen – papierloos.
En al doen oom Herrie daagliks heelwat
tikwerk, is dit altyd met die twee wysvingers.
Oom Herrie kan ook nie blind tik nie.
Maar daar moet steeds medaljes uitgedeel
word aan mense wat blind kan tik, en vir
ander tikwerk doen. Weet julle hoeveel twak
moet ’n tikster opvreet van iemand wat iets
laat tik, en oor die tikster se skouer hang? En
hoeveel spelfoute moet die tikster regmaak
wat die kliënt verkeerd gespel het – en dan
nog oor kom stry.
Maar, dis ’n era wat grootlks verby is.

■
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Geestelike Pitkos
Terug na bo...

Godsdiens kan gevaarlik wees

“Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry
julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie”. (Matteus 6:1)
Godsdiens kan gevaarlik wees. Daarom dat Jesus in Matteus 6:1-6 waarsku: Pasop Pasop Pasop! Pasop dat
julle nie oor julle godsdienstigheid struikel en val nie.
Die grootste gevaar van godsdiens volgens hierdie gedeelte is dat ‘n mens met die verkeerde motiewe die
Here kan dien. Ons diens aan die Here kan maklik in selfdiens en mensediens ontaard. Byna ongemerk.
Soms met verloop van tyd.
Op ‘n dag ontdek jy (of meestal iemand anders) dat jou godsdiens nie meer eg is nie. Dit gaan nie meer oor
die koninkryk van God nie. Dit gaan nou oor myself en wat ek daaruit kan kry.
Hoe weet ek wanneer ek in daardie rigting neig (of dalk reeds daar is)? Vra jouself die volgende vrae af:
•
•
•
•
•

Neem ek deel aan kerklike aktiwiteite soos dit my pas?
Is ek so nou en dan beskikbaar vir aktiwiteite van die kerk, maar nie altyd?
Kyk ek of ander in die kerk my darem erken en herkenning gee vir wat ek doen?
Het ek ’n behoefte om, as ek iets goeds doen, dit vir ander te laat deurskemer?
Is ek tevrede dat God my enigste getuie is van die goeie dinge wat ek doen?

Mag God deur sy Gees vir ons help om Hom te dien soos Hy dit wil!

Ds Gawie Cloete
Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australie – Bunbury Gemeente (E-pos: leraarbunbury@outlook.com)
(Soos in sy ‘Gedagte’ uitgegee en goedgunstiglik tot Brokkies se beskikking gestel.)
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Uit Facebook se binneblaaie
‘n Paar interessante items wat in Brokkies se Afrikaans in Australië geselsgroep op Facebook verskyn;

Benita Rodriques het pragtige foto’s
geplaas van hul nuwe kleuterskool
in Tapping, Wanneroo. Dit het
redelik aandag getrek van
belangstellende ouers.

Carl Koekemoer het lesers hul vingers
uit afwagting laat aflek met sy
promosie dat hy ‘regte egte’ braaiers
inkry. Gas kom nou maar eenmaal nie
by die ware Jakob nie!

Ons Faceboekgroep is nie net vir ligte
geselsies of analise van groot gebeure
nie; dit is ook die plek waar diep
filosofie bespreek word, soos deur
hierdie vraag ontlok! 😊😊

Reeks: Aussie-plekname (Deel 17)

Weet jy wat die dorp naby jou se inheemse naam beteken?
(Uittreksels uit ‘Aboriginal Place Names’, saamgestel deur AW Reed – 1994 herdruk)
(NOTA: Ons kon voorheen slegs ‘n paar name vir Northern Territory aanbied omdat die boek nie meer bied nie.)

Wes-Australië:

New South Wales:

Bidaminock – Plek deur spoke geteister

Belar – Woud van eikebome

Carripan – Om gate te grawe

Camira – Wind; ook riete waarmee
drasakke gemaak is

Gobblin – ‘n Stroompie wat deur die rotse
hardloop

Dhoonywulgunny – Sonop

Victoria:

Suid-Australië:

Larow – Waar steenbyle gekoop word

Burungule – Naam van legendariese held
wat hier ‘n bose gees verslaan het.

Murnal – Baie stof; sanderige wêreld
Murtoa – Tuiste van die addedis

Coonalpyn – ‘n Vrou sonder kinders

Narkabunda – See aan die ‘agterkant’ van die wêreld

Kallioota – Immergroen

Tasmanië:

Queensland:

g

Chinna – ‘n Voet
Dingo – Wilde hond (is ook makgemaak)
Gibba – ‘Kamp vanaand hier’
(Al die name vir Tasmanië is al genoem. Daar was baie min.)

Honka – ‘n ‘Tiger’-slang

Interessante feite:
Australië het meer as 60 verskillende wynstreke.
Fraser Island is die grootste sandeiland ter wêreld.
Tasmania het die skoonste lug ter wêreld.
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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.

Outentiek Australië…
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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...

Beplan jy emigrasie? Wonder jy wat dit kos om in Austraië te woon?
As deel van mense se voorbereiding om te emigreer, vra hulle gereeld vrae rondom die tipiese lewenskostes in Australië.
Mense help graag op sosiale media, maar die prentjie is nooit volledig nie want dit is ‘n moeilike vraag om te beantwoord.
Hierdie webwerf by mag van groot hulp wees indien jy lewenskostes in verskillende stede met mekaar wil vergelyk.

Die Strandloper – Jou HARTKLOP in Afrikaans
Die Strandloper saai weekliks uit vanuit Geelong, Victoria. Ons 2 uur lange program
is vol pret en alles wat lekker is.
Ons luister elke week na nuwe en ou musiek vir jonk en oud, en ons gesels gereeld
met kunstenaars vanuit Suid Afrika en bespreek alledaagse dinge.
Wanneer
Waar:

Woensdae van 8nm tot 10nm (AEST)
In Victoria op 94.7 FM,
Internet www.947thepulse.com of via die Tunein App op jou slimfoon
http://tun.in/seUCT

‘Like’ DIE STRANDLOPER op Facebook en bly so op die hoogte: https://www.facebook.com/947strandloper/
Stuur jou versoeke of gesels lekker saam tydens ons program op Whatsapp 0408 555 667 of op ons Facebook blad
Epos: strandloper947@gmail.com

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!)

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
ie 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
•
Familie en Gemeenskap
•
Vervoer en Streke
Besoek australia.gov.au

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...
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. En dit is GRATIS!
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.

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.)

2.

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

3.

‘Fingerboards R’us maak ou herinneringe weer werklikheid

4.

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
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5.

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

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 Reeva Cutting: 02 9098 0380 / 0448 609 061 / www.randrescue.com of Henrico +64 21 2655 066
henrico.kotze@randgroup.biz

2.

Huislenings – die makliker uitweg

Gideon Kirsten van Loan Market onderhandel met banke namens jou vir jou huislening, besigheidslening, herfinansiering,
ens. Hy lewer professionele advies, bied jou keuses aan en hy lewer ‘n persoonlike diens.
Skakel 0411 236 620 | vonkpos gideon.kirsten@loanmarket.com.au | ( Australian Credit License # 390222).

3.

Bookkeeping services / Boekhoudienste

Ek help enige kleinsake-onderneming om die weeklikse of maandelike finansiële sleurwerk vining en effektief af te
handel. My dienste sluit in: Inlees van data, finansiële varslagdoening, payroll, voorbereiding van BAS.
Ek is geleë in Redlands, Queensland
Sarah Baumbach | Kalos Bookkeeping | Tel: 0490 315 723 | E-pos: kalosbookkeeping@gmail.com
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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.

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
eugene@networkfinancialservices.co.nz of +64 22 276 0082

2.

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

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

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
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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

Werksgeleenthede
Terug na bo...

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.
________________________________________________________________________________________________
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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.

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 Engelse mense in die erediens is, 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:
Elke 1ste Sondag van die maand ‘n Engelse erediens en al die ander Sondae van die maand word gelyklopend ‘n
Afrikaanse sowel as ‘n Engelse erediens in dieselfde gebou, twee verskillende lokale aangebied.
Adres: Sewende Dag Adventiste kerkgebou op hoek van Marmion Ave en Renshaw Blvd, Clarkson.
Kontakpersone: Ds Manie Strydom, 0487768936 / manie@luxmundi.org.au ; en vir die Engelse bediening ds Wayne
Becker 0430782377 / wayne@luxmundi.org.au
Ellenbrook om 9:00vm:
Elke 1ste Sondag van die maand 'n Afrikaanse erediens en al die ander Sondae van die maand in Engels.
Adres: Ellenbrook Christian College te 5 Santona Blvd, Ellenbrook.
Kontakpersoon: Ds James Walters, 0424824897 / james@luxmundi.org.au
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North Beach om 9:00vm:
Elke Sondag 'n erediens in Afrikaans.
Adres: Sewende Dag Adventiste kerkgebou te Wendling Rd, North Beach.
Kontakpersoon: Ds James Walters, 0424824897 / james@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 info@brokkies.net

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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