
Dg stichtine:
Doel van de stichting beknopt samengevat: "God verheerlijken en Hem steeds beter leren

kennen vanuit Zijn woord" (zie statuten i)'
Financieel is de Stichting aÀa*elijk van giften (zïe iaawetslag penningmeester)'

Het bestuur werd gevoÀd door Hiibrand Éenstra (voorziuer), Jakob oosterhoff (secretaris)

en Annie Henstra (penningmeester).

Het bestuur heeft twee maal vergaderd (op 12-04 en22'11)'

Ieder kwartaal is er een "Beréa bericht" verschenen'

De samenkomsten:
@shebbendewoordverkondigingverzorgd:JtirgenBrandt,Jeroen
Eendeóurg, Dirk Esselilk, Hilbrand Henstra, Tom Korf, Bert Rietberg, Pieter Romkes' Arno

Smedema, Éenk Visscher, Erwin Vos en Andreas van der Wal'

De samenkomsten werden ingeleid door de broeders: Johan van Duijne, Dfuk Esselink, Wierd

de Haan, Hilbrand Henstr4 Jonathan Henstra en Jakob oosterhoff.

De muzikale begeieiding werd door Helma Esselink en Hilbrand Henstra verzorgd. Reserve

was Janny Oosterhoff; soms begeleid door een gastspreker.

Vier keeiis er'zingen na de diJnst' geweest, vier keer Brood en Beker, en twee keer een

broodmaaltijd na de dienst.
De diensten vat2l-07 en 28-07 zijn komen te vervallen wegens de zomervakantie'

De Biibelstudies:
ö[fr.*"*rd"g- en vrijdagavonden (om de week) zriner Bijbelstudies verzorgd door

Broeder Hilbrand Hensira i"d. gri"f aan de Hebreeën" , " de Verborgenheden Gods ",

"Bijbelse Verbonden" eÍI "Gemeente Gods")'

op zondagmorgen (om de week) zljn de Bijbelstudies verzorgd door Hilbrand Henstra, met

hËt onaeóerp,l "L..r*n en werken vaÍr de Profeten" en "PrakÍisch geloofsleven")'

En door DirkEsselink (één keer in de maand) met het onderwerp: "Gods Handelen"'

Locatie van de samenlromsten en oe stuorcs;

Wij hebben orr" ra*"rko*st"n op zondagmotgen gehouden in het "Rode Kruis" gebouw

aan de Geeuw 31 te Drachten.

De Bijbelstudies van br. Hilbrand Henstra aan'ï Swin 65'

Tenslotte:
Het bestuur van de stichting realiseert zich dat zij in alles afhankelijk is van de Heer, onze

Heiland. zljlegldaarom oot d. toekomst volledig nZiinhanden, in het vertrouwen dat Hij

de Bouwer is van Zijn gemeente.

Jakob Oosterhoff, Secretaris'


