
 

- Actueel houden van de website; 
- Activiteiten doorgeven aan de beheerder van 

Facebook Passage-regio Groningen; 
- Activiteiten doorgeven aan de beheerder van de 

website Passage-regio Groningen; 

- Maken jaarverslag, financieel jaarverslag en 
PowerPoint presentatie; 

- Promoten Passage op de startzondag P.G.L.O. + 
openluchtdienst G.K.V. 

 

Onze interessegroepen 

Een fietsclub Twee filmclubs 

Kunst en Cultuurgroep Schildersgroep 

HuiskamerHandwerkGroep Twee quiltgroepen 

Twee leeskringen Een wandelgroep 

Gespreksgroep 
‘Bijbelse vrouwen’ 

Tuingroep (in 2017) 
 

 

Verslagen en foto’s van onze afdelingsavonden, 
gezamenlijke activiteiten en activiteiten van onze 
interessegroepen zijn, bij inleveren kopij, vermeld in ons 
afdelingskrantje. 
 

De adoptiebus 
Onze afdeling ondersteunt een kind van een school in 
Haïti, van de stichting Woord en Daad. Het kind wordt 
gesteund met scholing, voeding en kleding. 
 

Dank aan 

- de dagvoorzitters; 
- alle wijken, voor het verzorgen van de catering op 

de afdelingsavonden, het maken van het verslag 
van de afdelingsavond en het opruimen van zaal 
acht van ‘De Hoeksteen’ / kerk op De Dam; 

- alle wijken voor jullie creativiteit; 
- alle vrouwen die een verslag hebben gemaakt van 

al onze activiteiten; 

- de wijkdames voor het rondbrengen van de post 
naar de leden, voor het informeren van de leden 
namens het bestuur en voor het organiseren van 
wijkactiviteiten; 

- onze ziekenbezoekers; 
- de leden die projectmatig meehelpen bij activi-

teiten, o.a. het inrichten van onze vergaderruimte; 
- de mensen die achter de schermen meehelpen; 
- alle vrouwen, voor het aanreiken van sprekers, 

activiteiten en het aankleden van de zaal door 
middel van een bloemstuk en/of bloemetje op de 
tafels, enz.; 

- alle vrouwen, voor het doorgeven van gedichten 
en verhalen voor ons krantje; 

- de chauffeurs in ons midden, zonder hen lukt het 
niet uitstapjes te maken; 

- alle vrouwen, voor het delen van lief en leed. 
 

En zesmaal per jaar ontvangen wij Passage Magazine. 
 

Kijk ook eens op 

- www.passagevrouwen.nl 
- Website Passage-afd. Leek 
- Website Passage-regio Groningen 
- Facebook Passage-regio Groningen. 

 
Tity de Haan-Luimstra,  
contactpersoon/coördinator Passage-afd. Leek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling Leek 
 
Jaarverslag 2016 
 

Wie wij zijn en wat wij doen  
Het doel van Passage is een leefbare samenleving voor 
vrouwen en mannen. Als christelijk-maatschappelijke 
vrouwenbeweging letten we daarbij vooral op de positie 
en de participatie van vrouwen in de samenleving, 
dichtbij en ver weg.  
Dit doen we vanuit onze inspiratiebron de Bijbel.  
 

De drie pijlers die onze doelstelling dragen zijn: 

- hart voor de samenleving  
- oog voor de naaste dichtbij en ver weg  
- gevoel voor cultuur.  

 

Strategie  
Onze strategie is: denk wereldwijd, handel plaatselijk.  
Vanuit onze inspiratiebron de Bijbel, werken we aan 
ontmoeting en verbinding dichtbij en ver weg, bieden 
we mogelijkheden om talenten te ontdekken en om 
kennis te verbreden. 
 

Met ingang van 01-01-2017 is Passage-afdeling Leek 
onderdeel van Passage-regio Groningen-West. 
Onze leden wonen in de gemeenten Leek, Marum, 
Noordenveld en Zuidhorn, in de dorpen Leek, Lettel-
bert, Midwolde, Niebert, Nietap, Tolbert en Zuidhorn. 
 

Wat hebben we als afdelingsteam gedaan 
In het jaar 2016 heeft het afdelingsteam van Passage, 
christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging – afde-
ling Leek, gecommuniceerd richting leden en ook het 
landelijk bestuur i.v.m. Passage in Beweging, zijn 
contacten onderhouden met de afdelingsteams 
Passage-regio Groningen-West, is de jaarvergadering-
regiodag Passage-regio Groningen bijgewoond en 
hebben we onze afdelingsavonden ingevuld en 
(zomer)activiteiten georganiseerd. 
 

Aantal leden per 31-12-2016 
1 januari 2016: 87 lidmaatschappen = 88 vrouwen. 
Mevr. F.A. Lodewegen en mevr. M. Scheerhoorn-
Veenstra hebben in 2016 bedankt. Mevr. B.L. Veninga 
is overgeschreven naar Passage-afd. Roden en naar 
Assen is overgeschreven mevr. A. Falkena-Buwalda. 
We mochten in het jaar 2016 mevr. G. La Crois-van 
Ewijck en mevr. B. van der Heide verwelkomen. Dat 
jullie je snel thuis mag voelen binnen onze vereniging. 
Op 31 december 2016 is de stand:  
85 lidmaatschappen = 86 vrouwen. 
 

Per januari 2017 zijn zeven nieuwe leden aangemeld: 
de vrouwen G. Boerema-Buma, T. Draaisma, 
P. Dijkstra, I. Mohamed Sarhar, L. Pijper-Hoekstra,  
S. Storteboom en S.H. Tjoelker-van Brug. 

http://www.passagevrouwen.nl/


 

Het bestuur / afdelingsteam 
Mevr. B. van der Wal-van der Klis is afgetreden en 
mevr. J. Bezema-Hak heeft een bestuurstaak op zich 
genomen. Binnen het team zijn taken gewisseld. 
 

B. (Bregina) van der Wal-van der Klis: aangetreden in 
2010, afgetreden in januari 2016; 
T. (Tity) de Haan-Luimstra, aangetreden in 2010 als 
secretaris-aanspreekpunt. Per 01-01-2017 contact-
persoon-coördinator en aftredend per 16-02-2017; 
M. (Meintje) van Die-Verbeek, aangetreden in 2012 als 
2e secretaris. In 2015 akkoord gegaan met tweede 
termijn. Per 2016 is haar taak penningmeester; 
F.J. (Fija) Klunder, P.R., is aangetreden in nov. 2012, 
was herkiesbaar in 2016; 
C.J.(Ineke) Tel-van der Werff, algemeen adjunct is 
aangetreden in 2015; 
J. (Joke) Bezema-Hak, 2e secretaris, is aangetreden in 
2016; 
A.L. (Dineke) van der Woude-Hoeks treedt aan per 
februari 2017. 
 

Onze afdelingsactiviteiten 

- Acht afdelingsavonden: jaarvergadering en 
Nieuwjaarsbijeenkomst met presentaties van uw 
lievelings. . . . ; ds. Theo van ’t Hof en Marijke 
Wiersma vertelden over hun tijd in Brazilië; dhr. 
Rinke van der Valle vertelde ons over ‘De 
geheimen van de Matthäus Passion; mevr. Gerda 
Kloek-Mol kwam spreken over ‘Christelijke 
Schilderkunst'; ‘Omgaan met Christe-lijke en 
Islamitische bagage' was het onderwerp van Ds. 
Corry Nicolay; mevr. Korja van der Werff nam ons 
mee en vertelde over haar vrijwilligers-werk in 
Malawi; mevr. Mr. Tel kwam met een presentatie 
over het recht in Nederland en vertelde over haar 
werkzaamheden als docent/jurist; twee vrouwen 
en een hond vertelden en demonstreerden over 
de geschiedenis van de hulphonden: Service 
Dogs; Kerstavond met het thema: ‘Vrouwen rond 
de kribbe’ en een extra avond over plastic; 

- Met het prikbord, met ‘iets’ wat ons bezighoudt en 
het uitwisselen van tijdschriften en boeken; 

- Sommige wijken houden Nieuwjaarsvisite; 
- Een opfris-verkeerscursus; 
- ‘Vrouwenkracht -> Stroom-Opwaarts’, De Noorde-

lijke Kunstkaravaan in Drachten; 

- Het plaatselijk comité Wereldgebedsdag organi-
seert een dienst in de kerk op De Dam; 

- Wandelen met Passage-regio Groningen; 
- Naar de Dodenherdenking in Leek of Tolbert; 
- Dauwfietsen op Hemelvaartsdag; 
- Jaarlijks reisje naar Franeker en Buitenpost; 
- Meewandelen met de Leekstermeerwandeltocht; 
- Jaarlijkse fietstocht, met een stop in Marum, 

daarna bij vrienden van de organiserende 
vrouwen, en een stop in Grootegast en Niebert; 

- Een expositie van de schildersgroep en 
quiltgroepen in de hal van ‘De Hoeksteen’; 

- De Kunst en Cultuurgroep bezoekt Drents 
Museum; 

- Naast wandelen (altijd op de derde woensdag-
middag van de maand) en fietsen (altijd op de 
eerste woensdagmiddag van de maand), is het 

zomerprogramma ingevuld met: een natuurwan-
deling in Nienoord, Lianne’s Siergrassen, een bal 
van papier maken, samen uit eten in de 
Pannenkoekenburcht in Leek en wandelen in 
Norg; 

- De Kunst en Cultuurgroep gaat naar Bellingwolde; 
- Wijk 2 bezoekt Ruigewaert, Niezijl; 
- Leeskringleden wonen de Leeskringkaravaandag 

Passage-regio Groningen in Haren bij; 

- De HuiskamerHandwerkGroep breit sokken, 
wanten en mutsen voor de ‘Open Hof’; 

- De jaarlijkse Ontmoetingsdag in Zuidhorn; 
- We fietsen mee met Memory Walk; 
- De Kunst en Cultuurgroep bezoekt Beeldentuin 

Gees; 

- Wijk één fietst naar de Nieberter Molen; 
- Muziekinstrumentenmuseum ‘Vosbergen’ in Eelde 

is een uitje van wijk twee; 

- Vrouwen maken een kerstbonbon; 
- Wijk twee smeert 900 broodjes voor de 300 

medewerkers van de Kerstwandeling; 

- De filmgroepen komen bijeen om samen een film 
te kijken en te bespreken; 

- De leeskringen komen bijeen om samen het 
gelezen boek te bespreken; 

- Actuele onderwerpen worden besproken door de 
‘Bijbelse vrouwen’. 

 

Verslag bestuur / afdelingsteam 

- Het delen en reageren op lief en leed leden; 
- Ons gezichtenboek bijhouden; 
- Voor elke afdelingsavond een teamoverleg; 
- Een extra overleg i.v.m. Passage in Beweging; 
- Onze leden regelmatig informeren over Passage 

in Beweging; 

- Onze afdelingsavonden worden in zaal acht van 
‘De Hoeksteen en in de kerk op De Dam te Leek 
gehouden; 

- Bijwonen jaarvergadering-regiodag Passage-regio 
Groningen; 

- Meedoen aan creadag Creatief Groningen; 
- Organiseren nieuwe ledenavond, dagvoorzitters-

overleg en medewerkersavond; 

- Bijwonen besturenoverleg Passage-regio 
Groningen-West en contact met onze 
regiocoördinator; 

- Bijwonen jaarfeest Passage-afd. Marum en 
Zevenhuizen; 

- Aandacht voor wisseling ziekenbezoekers; 
- Aandacht voor wisseling wijkdames; 
- Invullen afdelingsavonden; 
- Eindverantwoordelijk voor ‘Het Leekster Passage 

Magazine’, negen keer; 
- Maken verslagen teamoverleg, enz.; 
- Het beheren van de penningen; 
- Bijhouden van de ledenadministratie; 
- Contact met de dagvoorzitters, wijkdames, zieken-

bezoekers, coördinator vervoer en webmaster; 

- Invullen jaarprogramma en afspraken maken met 
sprekers; 

- Publicatie aankondiging afdelingsavond in week-
krant(en) en De Kerkwijzer P.G.L.O.); 

- Landelijke en regionale Passage-berichten delen 
met de leden; 


