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Voorwoord 

Lieve vrouwen van ons Passage-gewest 

Groningen. 

Een roerig jaar ligt achter ons. Een jaar waarbij 

Passage landelijk en gewestelijk écht in beweging 

waren. Een komend jaar waar heel veel 

veranderen gaat. Niet zo zeer voor de afdelingen,  

 

 

maar voor de gewestelijke en landelijke besturen 

wel. Een jaar waarin we wennen moeten aan de 

nieuwe opzet. Als gewestelijk bestuur zijn we er 

wel wat naar toe gegroeid. Toch zal het moeten 

wennen. Maar zolang er liefde voor Passage is, 

blijft Passage bestaan.  

 

Afgelopen november was ik op Ameland. Stilte, 

rust, vrede. Niets van: ‘Dit moet nog, dat moet 

nog’. Heerlijk ontspannen. Niet meer dat 

haastige. ‘Ons hart vindt nooit rust, tenzij het rust 

vindt in God’. 

‘Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf 

ik alles verwachten’. Psalm 62: 6. 

In Marcus staat: in het 

verhaal over de storm op 

het meer: ’En Hij bestrafte 

de wind: Wees stil. En het 

werd volkomen stil’. 

(Herinnert u zich nog ons 

getekende Passage-schip 

op de woelige zee?). 

 

Van nature zijn we snel opgejaagd. We maken 

ons zorgen, worden afgeleid of vervelen ons. We 

leven met een rusteloos hart. Nooit vinden we de 

rust die we zoeken, tenzij … 

Elia was ook heel onrustig en over hem staat in 

de Bijbel: ‘Nee, in de storm is God niet. Dan 

verschijnt er licht en komt er vuur uit de hemel, 

maar ook daarin is God niet. Dan wordt het rustig 
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buiten, de storm is uitgewoed. Het is helemaal stil. 

Elia gaat de grot uit, naar buiten’. 

We zijn geschapen voor een intieme, vertrouwelijke 

omgang met onze hemelse Vader. Omdat ons 

verlangen naar verbondenheid, liefde en 

waardering alleen maar vervuld kan worden door 

degene die ons het beste kent en ons nooit 

teleurstelt.  

Kom tot rust bij God. Ontspan je lichaam. Adem 

rustig in en uit.  

 

Wij gunnen u, in 2017, stilte, rust en vrede. En . . . 

SAMEN verder. 

 

Ondertekening van de nieuwe statuten 

Op 13 december 2016 zijn door de notaris en de 

twee landelijke bestuursleden Inge van der Mast-

Veenendaal en 

Ineke Voskamp 

in Tilburg de 

gewijzigde 

Statuten 

ondertekend. 

Dit is de afron-

ding van het 

proces van 

reorganisatie dat op 18 november 2014 in gang is 

gezet. Op die dag kwam een grote groep betrokken 

Passage-vrouwen, de meesten met een 

bestuurlijke verantwoordelijkheid, bijeen. Deze 

vrouwen spraken zich unaniem uit voor het 

voortbestaan van onze organisatie. Maar . . . het 

moest wel ‘anders’. Dit ‘anders’ is verwoord in de 

nieuwe statuten. 

 

Jaarvergadering/regiodag 

Op 9 februari 2017 houden wij, als gewestelijk 

bestuur, de laatste jaarvergadering voor onze 

besturen. Het thema van deze dag is: ‘KLEURRIJK 

SAMENLEVEN’ waar ’s middags ds. Corry Nicolay 

over zal spreken. Op die dag neemt het voltallige 

bestuur afscheid. Het gewestelijk bestuur verdwijnt 

immers. In het jaarverslag staan de vijf 

bestuursleden die verder gaan als regiocoördinator 

of als projectvrouw: Alie van der Heide, Jannie 

Huisman, Afien Kloosterhof, Dirkje Migchels en 

Liesbeth Pentinga. Foktje Kroon, die de penningen 

nog beheert tot mei, en Gesina van der Vaart 

(website) nemen dan ook afscheid. Tity de Haan 

en ik (Fija Klunder) nemen helemaal afscheid. We 

blijven in de beginperiode nog wel bij de 

vergaderingen. Tot de zomer blijven we, net als 

nu, nog maandelijks vergaderen. Daarna is het 

aan de projectvrouw en regiocoördinatoren. Wel 

denken we dat het goed is om elkaar vaak te 

zien. Je kunt elkaar dan stimuleren, activeren, 

samen dingen bedenken: SAMEN. Wij denken 

dat SAMEN belangrijk is.  

Kom allemaal. We gaan het wel een beetje 

feestelijk maken. 

 

Wandelen met Passage Groningen 

We gaan wandelen op 21 april. Waar? Wij 

moeten de route(s) nog uitzetten. Wordt vervolgd. 

 

Afgevaardigde Ledenraad 

Op 19 april is de landelijke ledenraad. Op de 

ledenraad wordt gestemd door afgevaardigden. In 

dit geval afgevaardigden van de (20) regio’s. Dit 

mogen niet de regiocoördinatoren en/of 

projectvrouwen  zijn. Wie dan? U. Een Passage-

vrouw uit uw regio. U ontvangt een gratis reisje 

naar ‘De Schakel’ (dicht bij het station) in Nijkerk, 

woont de vergadering die meestal tot ongeveer 

13.00 uur duurt bij en na afloop is het leuk om 

Nijkerk eens te gaan bekijken, of te winkelen, of   

. . . Meld u aan bij uw regiocoördinator. Voor elke 

regio een afgevaardigde en een plaatsver-

vangend afgevaardigde. Zo gezellig met z’n 

tweetjes . . . in Groningen zijn vier regio’s, dus 

acht Passage-vrouwen, d.w.z. afgevaardigden. 

Informatie krijgt u van het Servicepunt Passage, 

uw regiocoördinator en u mag Tity en mij, Fija, 

ook altijd vragen. Doen!  

 

De afdelingen 

Vrouwen, voor de afdelingen verandert er weinig. 

Jullie hoeven alleen een financieel jaarverslag op 

te sturen. Jullie mogen zelf weten hoeveel 

contributie jullie van de leden vragen. Als je voor 

de € 1.000,00 van het landelijk gaat - elke 

afdeling heeft hierover, van ons, bericht gekregen 

- moet je tenminste € 25,00 contributie vragen. En 

aan het landelijk moet ieder lid € 22,00 afdragen. 

Dus de contributie bedraagt totaal € 47,00 + een 

vrijwillige bijdrage voor de Stichting Dr. Albronda- 

van der Nagelfonds. Afdelingen met meer dan 75 

leden zijn vrij in het bepalen van het 

contributiebedrag.  

 

Wij hebben de pot van het hulpfonds 

leeggemaakt. Dit geld is bijeen gebracht door 
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Groninger Passage-afdelingen voor Groninger 

Passage-afdelingen. 

Servicepunt Passage wil wel graag van iedere 

afdeling een contactpersoon + de naam van 

degene die verantwoordelijk is voor de financiën. 

 

Passage Magazine 

Passage Magazine: Dit blad krijgt een nieuwe lay- 

out en een nieuwe redactie. Het verschijnt nu 4x 

per jaar. 

 

Avond(middag)programma’s  

Ineke Ludikhuize, voormalig directeur van 

Passage, heeft vier avondvullende programma’s 

uitgewerkt, inclusief de Bijbellezingen en liedjes. 

De onderwerpen zijn: ‘Eenzaamheid’, ‘Goed-

nieuws-krant maken’, ‘Jouw leven en geluk’ en ‘100 

jaar christelijke vrouwenbeweging’. Deze 

programma’s verschijnen binnenkort op de 

website: www.passagevrouwen.nl. 

100 jaar christelijke vrouwenbeweging is op  

1 oktober 2019. Het lijkt nog veraf, maar komt snel 

dichtbij. Heeft u nog mooie foto’s, fotoboeken, 

anekdotes, liederen, toneelstukjes, . . . wij houden 

ons aanbevolen. (Wel graag inleveren met óveral 

de naam en de afdeling erop. Het teruggeven 

wordt anders heel moeilijk.) 

 

Terugblik  

Leeskringkaravaan 

In de kerkzaal te Haren waren op 29 september 

2016 totaal 107 vrouwen aanwezig bij de 

Leeskringkaravaan. Met de lezing ‘Lang zal ze 

lezen!...?’ gaf Tineke de Jonge-Vos informatie over 

het nut en plezier van lezen. Ook al lees je alleen, 

het versterkt je sociale leven. Nu nog de jeugd 

stimuleren om boeken te gaan lezen. Tijdens de 

interactieve literaire quiz door dagvoorzitter Afien 

Kloosterhof werd veel kennis zichtbaar, gevolgd 

door een smakelijke lunch en elkaar ontmoeten. De 

schrijfster Mariëtte Haveman vertelde ’s middags 

met welke emoties en op welke tijden zij haar boek 

‘Het huis achter de wilgen’ kon schrijven. Haar 

levenservaringen en kijk op het leven zijn erin 

verwerkt. Na een vragenuurtje en het zingen van 

het Passage-lied keerde elk tevreden naar huis. 

Ontmoetingsdag 

Op 17 november kwamen 410 vrouwen bijeen in 

de Rank te Zuidhorn. Na de opening en meditatie 

kreeg Anne Kuik, jongste kandidaat Tweede 

Kamerverkiezingen (28 jaar!), het woord over de 

politiek en de zorg. Een korte lezing met daarna 

ruim tijd om vragen te stellen, die Anne vol 

aandacht noteerde zodat het de politiek kan 

helpen bij de beleidsvorming. Na deze emotionele 

morgen, zorgde het Vocaal ensemble Intermezzo 

Friesland met zeer gevarieerde liederen, van 

Bach tot Bello het hondje, en fleurige kleding voor 

de ontspanning. Ook vrouwen uit de zaal konden 

deelnemen aan het optreden. De ontmoetingsdag 

was een gezellige, goed verzorgde dag met tijd 

voor ontmoeten.  

 

Het gehele verslag van de Leeskringkaravaandag 

en de Ontmoetingsdag kunt u lezen op de 

website van Passage-regio Groningen.  

Zie: www.passagevrouwen.nl 

 

Activiteiten afdelingen 

Veel afdelingen delen de jaarprogrammaboekjes 

en afdelingskrantjes met de regiovrouw en de 

secretaris Passage-gewest Groningen. Dit 

waarderen wij zeer. U kunt ook in 2017 deze 

documenten delen met uw regiocoördinator. 

 
Leuk dat er afdelingen zijn, die het plastic-

programma hebben gebruikt voor een 

afdelingsavond. Proficiat voor de afdelingen die 

een jubileum hebben gevierd. We ontvangen vol 

interesse foto’s en een klein verslag van de 

activiteiten van uw afdeling. Dit kan aan uw 

regiocoördinator worden gemeld en/of door een 

berichtje op Facebook Passage Regio Groningen 

te laten plaatsen. Berichten + foto’s graag mailen 

naar: Afien Kloosterhof: artiesma@ziggo.nl 

 

500 jaar Reformatie 

Op zaterdag 4 maart 2017 wordt de themadag 

‘Vrouwen van het Protestantisme’, ‘Goeie genade 
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wat een portretten’ gehouden in de Nicolaïkerk te 

Appingedam van 10.00 – 16.00 uur. Een dag met 

lezingen en interviews – onder meer met Martje 

Grondsma-Wiersma (zij zal vanuit Passage en het 

kerkenwerk spreken) en workshops. De Lady- 

speaker is Adri Perdok, voorzitter Passage-afdeling 

Appingedam. Van deze afdeling heten 

gastvrouwen in gepaste kleding u welkom en 

vrijwilligers zijn actief. Deelname is gratis maar 

aanmelden vooraf is verplicht. De uitnodiging voor 

deze dag wordt verspreid via de Protestantse 

Kerken Nederland. 

 

Tablet/I-pad 

Vrouwen, het is wat. Ik denk dat ik wel meer dan 

een uur per dag, voor de fun, met de tablet op 

schoot of achter de tafel zit. De tablet is genieten:  

e-mailtjes lezen en beantwoorden,  

spelletjes doen zoals 

Rummikub, Hay Day, 

kaarten, . . . ,  

plaatsen opzoeken,  

moeilijke woorden  

opzoeken, 

puzzelwoorden zoeken,  

de krant lezen, 

Facebook (Passage regio Groningen staat er op  - 

bijv. - en heel veel familieleden en bekenden), 

enz.  

Als je je niet vervelen wilt, koop of vraag dan een 

tablet/I-pad. (De I-pad is een duurdere versie.)  

Wilt u hierover een cursus: meld u bij uw 

regiocoördinator. 

 

Stagiaires gezocht 

Lijkt het u/jullie een uitdaging om mee te denken in 

de nieuwe opzet van Passage Groningen? De 

regiocoördinatoren en projectvrouw zijn op zoek 

naar stagiaires. 

 

Afscheid 

Na negen jaar projectvrouw Training en advies te 

zijn geweest en bestuurslid, is de tijd voor Tity 

gekomen om samen met mij, Fija, die vier jaar 

bestuurslid was, afscheid te nemen. Wij hebben 

het werk met heel veel plezier gedaan: Ons hart ligt 

bij Passage. Wij waren in de landelijke 

vergaderingen, ook altijd heel trots op Groningen. 

Altijd weer nieuwe bestuursleden voor het 

gewestelijk bestuur. De meeste afdelingen draaien 

goed. Veel vrouwen op de georganiseerde dagen. 

Onze omgang met elkaar: de ontmoeting, het 

delen, de verbinding, de ontwikkeling, het omzien 

naar elkaar. Klasse. Dank voor alle medewerking 

en lieve woorden én dank voor het vertrouwen. U 

begrijpt dat het ons aan het hart gaat dat HET 

GEWEST opgeheven wordt. Maar nu het zo is 

aanvaarden we het en gaan met frisse moed 

verder.  

Wij wensen jullie allen Gods zegen toe in de 

komende jaren en . . . 

 

Mogen wij voor elkaar 

een zegen zijn, 

in het leven dat we 

samen delen, 

zo kwetsbaar als het is. 

Tity en Fija. 

 

De agenda 

09-02-2017 Jaarvergadering/regiodag, van 

09:30 uur tot plm. 15:30 uur 

21-04-2017 Wandelen met Passage Groningen 

van 10:30 tot plm. 15:00 uur 

 

De contactgegevens op een rij 

Fija J. Klunder: 

e-mail: fjklunder@live.nl; tel.: 0594-512651 

 

Tity de Haan-Luimstra: 

e-mail : titydehaan@home.nl; tel.: 0594-517553 

 

Projectvrouw 

Afien Kloosterhof-Tiesma; 

e-mail: artiesma@ziggo.nl 

tel.: 0596-624890 
 
Regiocooördinatoren 

Jannie Huisman-Haaksma, regio Noord; 

e-mail: hanjanniehuisman@gmail.com 

tel.: 0596-625062 

 

Liesbeth Pentinga-Grin, regio Oost; 
e-mail: liesbethpentinga@gmail.com 
tel.: 0598-626547 
 
Dirkje Migchels-Greijdanus, regio Zuid; 
e-mail: d_migchels@live.nl 
tel.: 0599- 331337 
 
Alie van der Heide-de Haan, regio West; 
e-mail: freerkvdheide@hotmail.com 
tel.: 0594-657073 
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