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Kunst-, Cultuur- 

en 

Literatuurdagen 

Omstreeks deze 

tijd kreeg u altijd 

een schrijven 

over de 

LeesKringKarava

an.  

Per 2017 is de organisatie van de L.K.K. 

overgegaan naar het landelijk bestuur. 

Deze heeft de projectengroep bij elkaar 

geroepen. 

Met de projectengroep hebben we een 

KCL-dag per regio uitgedacht. (een Kunst-

, Cultuur- en Literatuurdag). De indeling 

van deze dag is deels Literatuur en 

deels Kunst/Cultuur. 

De regiovrouwen zijn druk aan de slag 

gegaan om de programma's voor deze 

dagen in de maanden september, oktober 

en november te 

realiseren. Een 

aantal data zijn al 

vermeld in het juni-

nummer van 

Passage Magazine, 

daarnaast wordt de informatie van deze 

dagen op de website geplaatst.  

Vernieuwde website 

Met de komst van de regio's per 2017 zijn 

ook op de website regiopagina's in plaats 

van gewestelijke pagina's gemaakt. De 

regiocoördinatoren zijn hier inmiddels over 

geïnformeerd en hebben de nieuwe 

inloggegevens ontvangen.  

 

Voor de afdelingspagina zijn de 

inloggegevens gelijk gebleven, echter is er 

wel een nieuwe agenda voor het 

bekendmaken van de bijeenkomsten. De 

afdelingen zijn geïnformeerd en hebben 

uitleg gekregen hoe zij deze agenda 

kunnen gaan vullen. Met deze vernieuwde 

agenda kan o.a. worden gezien, wat de 

Passage-activiteiten in de regio zijn. 

Ook de algemene Passage-website zal de 

komende periode onder de loep worden 

genomen, verouderde documenten 

worden verwijderd of herzien, de indeling 

van pagina's zal soms wat worden 

aangepast en er wordt een besloten deel 

voor landelijk bestuur, regiocoördinatoren 

en afdelingen gemaakt. Op dit besloten 

deel worden o.a.: afdelingsprogramma's, 

regio-indeling en veel gebruikte handige 

documenten geplaatst.  

Pilot debit cards en Regiobank 
Drie afdelingen hebben zich gemeld om 
aan de pilot debit cards ABN/AMRO deel 
te nemen. 
Een debit card is een bankkaart die niet is 

gekoppeld aan een eigen bankrekening. 

Het is een kaart waarop een saldo is 

gestort.  



 

 
 

Na de pilot zal worden geanalyseerd of dit 

een goede oplossing is voor de hoge 

bankkosten waarmee veel afdelingen te 

maken hebben.  

Daarnaast adviseren wij de afdelingen om 

bij de Regiobank in uw omgeving te 

vragen wat de mogelijkheden zijn, bij het 

afsluiten van één of meerdere rekeningen. 

Als landelijk Passage kunnen wij geen 

regeling voor afdelingen bij de Regiobank 

treffen aangezien er per Regiobank 

verschillende mogelijkheden zijn. 

Gebruik mutatieformulieren 

Bij het doorgeven aan het Passage 

Servicepunt van mutaties in het 

ledenbestand van afdelingen wordt nog 

veel gebruik gemaakt van de 

mutatieformulieren.  

Gezien het vele invulwerk voor de 

afdelingen willen wij hierbij aangeven dat 

het doorgeven van mutaties per e-mail 

voldoende is. Wanneer u in deze e-mail 

aangeeft: de naam van de afdeling, de 

naam van het betreffende lid en de 

mutatie, is dat voldoende informatie om te 

kunnen verwerken.  

Nieuwe Kerstliturgie ‘Salomé en Anna’ 

In het allerlaatste Magazine van 2016 

werd een artikel geplaatst over de 

kerstliturgie ‘De boom van Jesse.’  

Op veel afdelingen is ‘de boom van Jesse’ 
gebruikt. Ook blijft er belangstelling voor 
de liturgieën: ‘Anna’ en ‘Feest van het 
licht. Bij alle uitvoeringen is een 
PowerPoint presentatie nodig.  
Voor sommige afdelingen is ‘dit technisch 
gedeelte’ een bezwaar.  
Daarom is voor deze nieuwe liturgie geen 
techniek nodig. De bijbehorende 
PowerPointpresentatie versterkt natuurlijk 
wel het geheel!  
 
Het idee voor deze liturgie is ontstaan 
tijdens en na de expositie van ‘Maria’ in 
het Catharijneconvent in Utrecht.  
 

De kerstvertelling is rond. Deze is 
hedendaags, met herinneringen aan 
vroeger.  
Zowel aan de presentatie als aan de 
liturgie wordt nog gewerkt. Binnenkort  
zal de nieuwe liturgie beschikbaar zijn.  
De kosten zijn 15 euro.  
 
Informatie en bestellen kan via Riet 
Dubbelman, Passage Heemskerk. 
rietdubbelman@gmail.com tel. 0251-
236867. 
 

Passage bestaat 100 jaar 

Op 1 oktober 2019 bestaat Passage, 

christelijke-maatschappelijke 

vrouwenbeweging 100 jaar. Hier willen we 

graag rond deze periode op een 

bijzondere wijze bij stil staan. 

 

Kennismaken met Passage 

Een gratis landelijk lidmaatschap van 

Passage (tot eind 2017)? Geef het adres 

van uw vriendin, of . . . .door aan Passage 

Servicepunt via: info@passagevrouwen.nl 

of stuur de bon uit Passage Magazine 

naar Passage Servicepunt. 

Symposium Vrouwen Vluchtelingen 

Veiligheid  

Op maandag 2 oktober 2017 vindt het 

Symposium Vrouwen Vluchtelingen 

Veiligheid plaats. Als mede organiserende 

vrouwenorganisatie is het als Passage lid 

mogelijk u aan te melden voor dit 

symposium. Er zijn een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar. Meer informatie 

over dit Symposium kunt u lezen door hier 

te klikken. 

Aanmelden kan door hier te klikken.  

Colofon 

Passage Servicepunt  

Passage, christelijk-maatschappelijke 

vrouwenbeweging | Postbus 1058 | 3860 

BB NIJKERK | T +31 (0)33 247 34 87 | 

servicepunt@passagevrouwen.nl 
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