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Excuusbericht van de beheerders
Betreft niet elke maand rondsturen van het bulletin
hebben en het schrijven van
Hoewel het de bedoeling is het
o.a. artikelen in vrije tijd wordt
bulletin één keer per maand
gedaan (en dan ook wanneer de
rond te sturen, is het sinds de
inspiratie aanwezig is).
eerste verschijning in maart
2019 nog maar vijf keer
Een bulletin is een publicatie
rondgestuurd. Dit bulletin
van een organisatie/vereniging,
wordt de zesde sinds die tijd.
met name een kort verslag, of
Als excuus kan ik aangeven dat
een waarschuwing of verslag
beide schrijvers en beheerders
van nieuws/gebeurtenis,
van website Our Yeshua
uitgegeven door de autoriteit.
(Immanuël) fulltime werk
Hoewel Our Yeshua (Immanuël)

geen organisatie/vereniging is
en zeker geen autoriteit, is het
wel bedoeld als een publicatie
waarin nieuw geplaatste
artikelen worden
gepresenteerd. Ook kan een
kort verslag, wat niet op de
website wordt geplaatst, hierin
opgenomen worden. Onder
kopje “Updates” kunt u lezen
wat u sinds het laatste bulletin
hebt gemist.

Updates
Wat is nieuw geplaatst
Sinds het laatste bulletin van 5
april 2020, zijn er twee artikelen
geplaatst:
1. Genezing en
gezondheid van 13 april
2020/19 Nisan 5780;
2. Tetragram: Grieks voor
“Vier Letters” van 5 juli
2020/13 Tamuz 5780.

www.ouryeshua.com
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In het artikel Genezing en
gezondheid wordt o.a.
aangehaald dat wat we tot ons
nemen qua lichamelijke,
mentale en geestelijke voeding
wel degelijk invloed op ons
gesteldheid kan hebben. Het
artikel begint met “Oorzaak en
gevolg”.

Het artikel Tetragram is een
kort artikel, geschreven n.a.v.
een opmerking die de schrijver
via internet heeft gehoord. In
een preek gaf een man aan
waarom De Naam niet wordt
uitgesproken en die reden
wordt door de schrijver van dit
korte artikel niet begrepen.

Geen bulletin meer per mail ontvangen?
Ontvangt u van ons per e-mail een bulletin en wilt u dit niet
meer?
Stuur ons een mail met onderwerp: Geen bulletin meer van
ouryeshua.com.

