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De stichting:
Doel van de stichting beknopt samengevat: "God verheerlijken en Hem steeds beter leren
kennen vanuit Zijn Woord" en de waarheid van de Bijbel, als Gods Woord bekend te maken
(zie statuten art. 3).

Financieel is de Stichting aflrankelijk van giften (zie jaarverslag penningmeester).
Het bestuur werd gevormd door Hilbrand Henstra (voorzitter), Jakob Oosterhoff (secretaris)
en Annie Henstra (penningmeester).
Het bestuur heeft driemaal vergaderd (op l7-04, 04-09 en 11-12).
Ieder kwartaal is er een "Beréa bericht" verschenen, waaronder één jubileumuitgave (4de
kwartaal; vaffÀ/ege het 30-jarig bestaan van Stichting Beréa Drachten en het 2}-jarig bestaan
van het Beréa Bericht).

De samenkomsten:
D. 

""lg-rd. 
b*.d*s hebben de Woordverkondigin gverzorgd: Jrirgen Brandt, Johan van

Duijne, Dirk Esselink, Hilbrand Henstra, Tom Ko{ Bert Rietberg, Arie Romkes, Pieter
Romkes, Arno Smedema, Henk Visscher en Erwin Vos.
De samenkomsten werden ingeleid door de broeders: Johan van Duijne, Dirk Esselink, ïVierd
de Haan, Hilbrand Henstra en Jakob Oosterhoff.
De muzikale begeleiding werd door Helma Esselink verzorgd. Reserve waren: Hilbrand
Henstra en Janny Oosterhoff.
Zes keer is er Brood en Beker geweest en één keer een broodmaaltijd na de dienst.
Yanaf 22-01 zijn we begonnen met een livestream.
Enkele samenkomsten zijn uitgevallen als gevolg van het corona-virus.
De coronamaatregelen werden in de loop van het jaar versoepeld.

De Bijbelstudies:
Op de dinsdagavonden zijn er Bijbelstudies verzorgd door broeder Hilbrand Henstra thuis. De
thema's waren 1) Aankondiging in het O.T. van de komst en het werk van Jezus Christus,
n.a.v. de citaten in het N.T; 2) Nehemia; 3) De Here Jezus en de sabbat

De thema's van de samenkomsten:
br. Hilbrand Henstra: 1) Praktisch geloofsleven; 2) de Psalmen.
br. Dirk Esselink: De 2de brief van Petrus.
br. Johan van Duijne: Vrije onderwerpen.
Verder waren er gastsprekers met wije onderwerpen.

Locatie van de samenkomsten en de studies:
Wij hebben onze samenkomsten op zondagmorgen gehouden in het Rode Kruisgebouw aan
Omloop 42 teDraclrten.
De Bijbelstudies van br. Hilbrand Henstra zijn op de dinsdagavond gehouden aan de
Hagewyk 17 te Drachten.

Tenslotte:
Het bestuur van de stichting realiseert zich dat zij in alles aftrankelijk is van de Heer, onze
Heiland. Zij legi daarom ook de toekomst volledig in Zijn handen, in het vertrouwen dat Hij
de Bouwer is van Zijn gemeente.

Jakob Oosterhoff, Secretaris.


