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Naam 

Stichting Beréa Drachten. 

De naam Beréa werd gekozen, omdat van de Bereeërs in Hand. 17:10,11 het volgende gezegd 

wordt: 

 

10 En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; welke, 

daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden; 

11 En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het Woord ontvingen 

met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo 

waren. 

 

 

RSIN/Fiscaalnummer 

Het RSIN/Fiscaalnummer is 8161.76.905 

 

 

Dossiernummer KvK 

Het Dossiernummer van de Kamer van Koophandel is 41004097 

 

 

Adres 

Het adres van de Secretaris is: 

 

Sânkop 13 

9289JV  Drogeham 

 

 

Doel / beleid van Stichting Beréa Drachten 
 

De Stichting stelt zich ten doel de Waarheid van de Bijbel, Die zij beschouwt als Gods 

Woord, te openbaren (Rom. 1:16,17 en 2Tim. 3:16,17; zie teksten hieronder). 

 

Rom. 1:16:17: 

 

16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods 

tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 

17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot 

geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 

 

1 Tim. 3:16,17: 

 

16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 

17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 
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Daarbij gaat zij uit van het standpunt, dat de Schrift gelezen en verklaard dient te worden in 

overeenstemming met het heilsplan van God, waarbij o.a. het onderscheiden van Bedelingen 

en van de Verborgenheid Gods een belangrijke plaats innemen. 

 

Stichting Beréa Drachten tracht dit doel te bereiken door getuigenis in woord en geschrift, 

alsmede door alle wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn en al 

hetgeen in de ruimste zin met het doel verband houdt. 

 

Stichting Beréa Drachten kent geen winstoogmerk en er bestaat geen lidmaatschap. 

 

 

Activiteiten 

Elke zondagmorgen wordt er een dienst gehouden. Gelijktijdig wordt er een kinderdienst 

gehouden. De diensten vinden plaats in  het gebouw van Het Rode Kruis. Locatie: De Geeuw 

31 te Drachten. De diensten worden verzorgd door diverse sprekers; uit eigen gelederen en 

van buitenaf. Na de dienst wordt er koffie/thee gedronken; ter bevordering van de onderlinge 

contacten. 

 

Wekelijks wordt er een Bijbelstudie gehouden; verzorgd door br. H.A. Henstra; bij hem thuis. 

 

De diensten en Bijbelstudies zijn vrij toegankelijk. De opnames hiervan worden (zodra ze 

bewerkt zijn) op de site gezet, waar ze gedownload kunnen worden (www.bereadrachten.nl). 

 

4x per jaar wordt er een kwartaalblad uitgegeven; genaamd Beréa Bericht. Hierin staat -naast 

de colofon- de agenda, opbouwende stukjes en studies en het wel en wee binnen de Stichting. 

Er zijn ook één of meer pagina's voor de kids opgenomen. 

 

Bij het verlaten van de basisschool ontvangt elk kind een Bijbel (Statenvertaling). 

 

Jaarlijks wordt er een barbecue georganiseerd bij één van de broeders en/of zusters; ter 

bevordering van de onderlinge contacten. Kosten hiervoor zijn voor rekening van bezoekers. 

 

Indien gewenst, wordt er een excursie o.i.d. georganiseerd. In 2015 was dit een bezoek aan de 

zorgboerderij van de fam. Visscher. Br. Henk Visscher is één van onze gastsprekers. Kosten 

hiervoor zijn voor rekening van de deelnemers. 

 

In het verleden zijn Themadiensten georganiseerd. Momenteel is dit niet aan de orde, maar 

het kan in de toekomst weer worden opgepakt. 

 

Broeders/zusters, die niet (meer) in staat zijn de diensten te bezoeken, ontvangen regelmatig 

een kaart. Met Pasen en Kerst ontvangen zij altijd een kaart.   

 

Broeders/zusters, die niet meer in staat zijn de diensten te bezoeken, worden diverse malen 

per jaar bezocht (pastoraal werk). 

 

 

Bestuur 

Het bestuur van Stichting Beréa Drachten bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester, te weten: 
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H.A. Henstra - voorzitter 

J.T. Oosterhoff - secretaris 

A. Henstra-Schraa - penningmeester 

 

Het bestuur realiseert zich, dat zij in alles afhankelijk is van haar Heer en Heiland, de Heere 

Jezus Christus. 

 

 

Financiën 

Stichting Beréa Drachten is volledig afhankelijk van gelden, die via de collectes (tijdens de 

diensten) en via giften binnenkomen. Het bestuur van Stichting Beréa Drachten zal geen Borg 

gaan staan voor derden. 

 

De liquide middelen worden beheerd op een rente-meer-rekening. Dit geld zal niet ingezet 

worden voor beleggingen e.d. 

 

De inkomsten van Stichting Beréa Drachten worden voor minstens 90% aangewend voor het 

uitvoeren van de doelstelling. 

 

Beloning:  

Ten behoeve van pastoraal werk en gemaakte onkosten ontvangen de voorzitter en de 

penningmeester maandelijks de toegestane vrijwilligersvergoeding (indien de kas dit toelaat). 

 

In december wordt een extra collecte gehouden voor een doel, wat binnen de doelstelling van 

Stichting Beréa Drachten past. 

 

Geld, afkomstig van collectes en giften, wordt o.a. besteed aan zaalhuur, koffie na de dienst, 

onkostenvergoeding sprekers van buitenaf en materiaal kinderwerk. 

 

Stichtingsonkosten bestaan uit: vrijwilligersvergoeding, attenties voor zieken/ouderen, 

kaarten, kopieerkosten kwartaalblad, postzegels t.b.v. verzenden kaarten en kwartaalbladen, 

onkosten website, maken CD's e.d. (zie overzicht hieronder). 

 

 

Bij eventuele opheffing van Stichting Beréa Drachten zal eventueel liquidatiesaldo worden 

gegeven aan een andere ANBI met een gelijksoortige doelstelling als Stichting Beréa 

Drachten. Dit is conform de publicatie in de Staatscourant van 22 juni 2012; artikel 1a, eerste 

lid, onderdeel h, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake Rijksbelasingen. 

 

 

Bijlagen: 

Statuten 

Uittreksel Kamer van Koophandel 

Jaarrekening (Jaarverslag, Balans en winst/verlies rekening) 

 

 


