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Passage-regio’s provincies  
 
Drenthe, Fryslân en Groningen: 
 
verslag Noordelijke Kunstdag, 
 
11 april 2018, Bethelkerk te Drachten. 
 

 
 

 
 

Een afwisselende en inspirerende dag rond vrouwen, geloof en kunst. 
 

Thema: ‘Met Hart en Ziel’. 
 

Rond half negen is de voorbereidingscommissie aanwezig, herkenbaar aan een mooie 
corsage. De laatste puntjes voor deze dag worden op de ‘i’ gezet. De gearriveerde vrouwen 
kunnen alvast van de koffie of thee en oranjekoek genieten. In de hal en ‘De Herberg’ staan 
stands van de Wereldwinkel, Narratio, van de sprekers en muzikanten, het landelijk bestuur 
van Passage (P.R.-artikelen, enz.) en de interessegroepen van Passage-afdeling Leek.  
 
Om half elf heet de voorzitter van de voorbereidingscommissie, Aagtje Elderman-Star, alle 
ruim achthonderd vrouwen welkom. Ze ontsteekt de Passage-kaars en spreekt daarbij uit: ‘Als 
alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft’. 
 
De dagvoorzitter, ds. Hetty Cohen Stuart-Fens, heet alle vrouwen en gasten uit de Passage-
regio’s van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe welkom. Deze vrouwen laten zich op 
haar verzoek horen. Ook zijn er vrouwen uit andere Passage-regio’s aanwezig. ‘Met Hart en 
Ziel’ zijn we hier naar toe gekomen. Vrouwen die midden in de samenleving staan, maar ook 
met inzet, dankbaarheid en eerbied. 
 
Samen zingen we Psalm 138: 1 en 4: ‘U loof ik, Heer, met hart en ziel’. Hetty legt ons uit, wat 
de afbeeldingen op de flyer betekenen. ‘Met Hart en Ziel’, in de Bijbel lezen we dat vrouwen 
zich ‘Met Hart en Ziel’ voor anderen inzetten. Rachab, haar naam betekent de vrije, helpt twee 
verkenners en vraagt in ruil daarvoor bescherming. Rachab vertelt bij monde van Hetty: ‘Je 
kunt ervoor kiezen het voor elkaar op te nemen, door de rode draad van liefde en 
verbondenheid door te geven. Het verhaal van God en mensen mag door iedereen ‘Met Hart 
en Ziel’ worden doorverteld’. 
 
Onze dagvoorzitter kondigt de eerste spreker van deze Passage-dag aan, kunstschilder Henk 
Helmantel uit Westeremden. Hij vertelt over zijn schilderijen, die realistisch zijn weergegeven. 
Op de beamer zien we zijn geschilderde zelfportretten, stillevens en interieurs van 
(gerestaureerde) kerken. ‘Met Hart en Ziel’, dit kan ook door in je houding iets te laten merken, 
niet alleen door bijvoorbeeld het schilderen. De presentatie van de Nederlandse kunstschilder 
wordt afgewisseld door het duo Noortje van Middelkoop op panfluit en Harm Hoeve op piano. 
Kunstschilder Henk Helmantel en het duo Noortje en Harm worden bedankt, er is ‘Met Hart en 
Ziel’ gespeeld en met licht geschilderd.  
 
Het is bijna lunchpauze. Onze dagvoorzitter wijst op de stands in de hal en in ‘De Herberg’. 
We zingen samen, ook in canon: ‘Dank U voor uw overvloed, Schepper die ons leven doet. 
Amen‘. We krijgen de lunch, kunnen met elkaar van gedachten wisselen en langs de stands 
gaan. 
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Na de lunch wordt Rieteke Hoogendoorn uit Leerdam aangekondigd. Zij wordt nogmaals 
bedankt voor het ingaan op het verzoek om Anne-Marie van der Wilt te vervangen. Rieteke 
neemt ons mee in de kleurige wereld van de quilts. Ze werkt met de hand en traditioneel. Haar 
doel is iets van Gods nabijheid door te geven, via de grote Kunstenaar naar de kleine 
kunstenaar. Rieteke laat ons via de beamer haar gemaakte quilts zien, legt uit hoe de quilt is 
opgebouwd en wat alle afbeeldingen betekenen. Ook leest ze haar gedichten voor. Als laatste 
zien wij de door haar gequilte zeven panelen, die alle scheppingsdagen uitbeelden. ‘Met Hart 
en Ziel’ kijken we naar een toekomst die nog komt. 
Onze dagvoorzitter geeft aan dat we allemaal dankbaar zijn dat Rieteke haar geloof, gedichten 
en quilts ‘Met Hart en Ziel’ met ons heeft willen delen. 
 
Celine Weerts en Rob Mennen worden aangekondigd, zij sluiten samen deze dag muzikaal 
af. Celine zingt liederen en leest gedichten voor van Toon Hermans, Rob begeleidt haar op 
piano. Ook zingen we af en toe met hen mee. ‘Met Hart en Ziel’ reikt heel ver, een vonk van 
het eeuwige in ons. 
 
Hetty bedankt Celine en Rob en sluit deze gevarieerde, ontroerende en leerzame dag af. 
Aagtje bedankt de dagvoorzitter met een verzameling van streekproducten uit de drie 
noordelijke provincies, ook alle optredende mensen hebben dit bedankje gekregen. Verder 
worden de medeleden van de voorbereidingscommissie door Aagtje voor hun inzet bedankt: 
Riet Hes en Geeske Houkes van de Passage-regio’s provincie Drenthe, Anna Marike Dijkstra, 
Joke Jonkman en Els van Os van de Passage-regio’s provincie Fryslân, Afien Kloosterhof en 
Fija Klunder van de Passage-regio’s provincie Groningen en de notulist en fotograaf. 
 
We sluiten de dag af door het samen zingen van het Passage-lied. Bij de uitgang krijgen we 
allemaal een reuzenvruchten-hart met tekst én op het bijgevoegde labeltje: ‘Met Hart en Ziel!’ 
Daarna kunnen we een kop koffie/thee halen en samen terugkijken op een geslaagde 
Noordelijke Kunstdag 2018, met het thema: ‘Met Hart en Ziel’. 
 
April 2018.  

 
Namens de voorbereidingscommissie Noordelijke Kunstdag 2018, 
Tity de Haan-Luimstra, 
notulist. 


