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De stichting: 

Doel van de stichting beknopt samengevat: “God verheerlijken en Hem steeds beter leren 

kennen vanuit Zijn woord” (zie statuten 1). 

Financieel is de Stichting afhankelijk van giften (zie jaarverslag penningmeester). 

Het bestuur werd gevormd door Hilbrand Henstra (voorzitter), Jakob Oosterhoff (secretaris) 

en Annie Henstra (penningmeester). 

Het bestuur heeft twee maal vergaderd (op 20-05 en 13-11). 

Ieder kwartaal is er een “Beréa Bericht” verschenen. 

 

 

De samenkomsten: 

De volgende broeders hebben de woordverkondiging verzorgd: Jürgen Brandt, Johan van 

Duijne, Jeroen van Eendenburg, Dirk Esselink, Hilbrand Henstra, Tom Korf, Bert Rietberg, 

Pieter Romkes, Arno Smedema, Henk Visscher, Erwin Vos en Andreas van der Wal. 

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

de Haan, Hilbrand Henstra en Jakob Oosterhoff. 

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

was Janny Oosterhoff; soms begeleiding door een gastspreker. 

Zes keer is er  Brood en Beker geweest en  twee keer een broodmaaltijd na de dienst. 

De dienst van 26-07 is komen te vervallen wegens de zomervakantie. 

 

 

De Bijbelstudies: 
Op de dinsdagavonden zijn er Bijbelstudies verzorgd door Broeder Hilbrand Henstra.   

Om de twee weken werden de volgende thema’s behandeld: “de  brief van Jakobus” (is afge-

rond) en 3x  is er gesproken over “Tekenen en Wonderen” (t/m juli). Begonnen is  met de "Ik 

Ben” uitspraken (vanaf sept.). 

“De Gemeente Gods" is afgerond. Er is verder gegaan met “De Gemeente in het Oude Testa-

ment” en “Het Markus evangelie”. 

 

Op de zondag zijn de volgende thema’s aan bod geweest: 

Gastsprekers:              Losse onderwerpen. 

br. Dirk Esselink:        1
ste

 Petrus brief. 

br. Hilbrand Henstra: Praktisch Geloofsleven en Leven en Werk van de Profeten. 

 

 

Locatie van de samenkomsten en de studies: 
Wij hebben onze samenkomsten op zondagmorgen gehouden in het “Rode Kruis” gebouw 

aan de Geeuw 31 te Drachten. 

De Bijbelstudies van br. Hilbrand Henstra zijn gehouden aan ’t Swin 65. 

 

 

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

Heiland. Zij legt daarom ook de toekomst volledig in Zijn handen, in het vertrouwen, dat Hij 

de Bouwer is van Zijn gemeente. 

 

                                                                                                        Jakob Oosterhoff, Secretaris. 


