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Een nieuw seizoen

In September 2013 begint weer het nieuwe Bijbelstudie-
seizoen. Normaliter kondigen we dit aan op de internet site, 
en in de Evangelische Baptistengemeente in Leek. Maar nu 
ook via deze 'nieuwsbrief' omdat we ook graag een aantal 
andere zaken onder de aandacht willen brengen en een 
nieuwsbrief iets meer ruimte geeft om het toe te lichten.

Website
Op de website www.yarah.nl kunt u altijd de laatste 
informatie vinden met betrekking tot de agenda. De website 
is recent helemaal vernieuwd door ons. De site heeft een 
eenvoudige navigatie en vrij groot, goed leesbaar, 
lettertype. Op de website vindt u naast de agenda ook veel 
Bijbel-studies die u kunt printen maar sommige kunt u ook 
beluisteren via uw computer of opslaan om op CD te zetten 
of via een mp3-speler etc. beluisteren.

Naast deze website is er ook een andere website welke 
uitgaat van de Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah 
namelijk www.bijbelcollege.nl. Via deze website kunnen 
mensen een 'bijbelschool opleiding' via internet volgen. De 
website heeft inmiddels tienduizenden bezoekers per jaar! 

Inmiddels is de eerste student aan deze online Bijbelschool 
afgestudeerd en heeft zijn diploma behaald! Iets om 
absoluut dankbaar voor te zijn dat we ook via Internet (nog 
steeds) het Woord van God mogen verspreiden! 
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AGENDA 2013 / 2014

Er worden in Leek (Groningen) en Burgum (Friesland) 
studie-avonden gehouden. Data zijn onder voorbehoud!

LEEK
“Het Trefpunt”, Oldenoert 34, Leek
(voormalige aula, ingang/parkeren 
“achterzijde” Leeksterheem)
Aanvang: 19:45. 

BURGUM
(op privé adres)

Voor informatie email naar:
info@yarah.nl

Studie-avonden 2013

9 September
23 september
7 oktober
21 oktober
4 november
18 november
2 december 
16 december

Studie-avonden 2014
13 januari
27 januari 
10 februari
24 februari 
10 maart
24 maart 
7 maart
21 april 
19 Mei 
2 Juni 

Studie-avonden 2013

3 september
17 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december

Studie-avonden 2014
14 januari
28 januari
11 februari
25 februari
11 maart
25 maart
8 april
22 april
6 mei
20 mei
10 juni
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FINANCIËN
De stichting heeft géén financieel (winst)oogmerk en kent géén betaalde 
bestuursleden of werknemers. Alle activiteiten worden door betrokkenen 
vrijwillig verricht: 

“Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!” 
(Vgl. Matteüs 10:8).

De stichting is voor haar werk afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van 
bestuursleden, sympathisanten, sponsoring (websites). Deze komen geheel 
ten goede aan het werk van de stichting. Bestuursleden ontvangen geen 
vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Wilt u onze arbeid (financieel) steunen c.q. mogelijk maken? 
U kunt uw gift(en) overmaken op:

ING Bank, Rek.nr. 44 75 598
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

Als stichting zijn wij niet verplicht openheid te geven over onze financiën. 
Wij hechten er echter aan dit wel te doen om zo transparant mogelijk te 
zijn richting hen die bijdragen voor het werk.

Inkomsten en uitgaven
Inkomsten/uitgaven Januari t/m Augustus 2013

Inkomsten
Collecten, giften, bijdragen studiemateriaal €  335,50

Uitgaven
Vergoedingen spreker, zaalhuur, materiaalkosten, 
domeinnamen websites, bank-kosten e.d. €  500,54

------------  -/-
Resultaat (NEG) € -165,04
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