
 

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

 
Onze interessegroepen 

Een fietsclub Drie filmclubs 

Kunst en Cultuurgroep Schildersgroep 

HuiskamerHandwerkGroep Twee quiltgroepen 

Twee leeskringen Een wandelgroep 

Gespreksgroep 
‘Bijbelse vrouwen’ 

Tuingroep 
 
 

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

de afdelingsavonden, het maken van het verslag 
van de afdelingsavond en het opruimen de zaal in 
de ‘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 afdelingsteam voor het organiseren 
van wijkactiviteiten; 

- onze ziekenbezoekers; 
- de leden die projectmatig meehelpen bij 

activiteiten, 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; 
- de webmaster en de beamervrouw;  
- maken PowerPoint-presentaties. 

 
En vier keer per jaar ontvangen wij het landelijk 
Passage Magazine. 
 
Kijk ook eens op: 

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

 
Dineke van der Woude-Hoeks,  
secretaris Passage-afd. Leek. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Afdeling Leek 
Jaarverslag 2018 
 
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 
Er zijn contacten onderhouden met de afdelingsteams 
Passage-regio Groningen-West, de regiodag Passage-
regio Groningen is bijgewoond en we hebben onze 
afdelingsavonden ingevuld en activiteiten 
georganiseerd. 
 
Aantal leden per 31-12-2018 
Op 1 januari 2018 zijn 99 vrouwen lid van Passage- 
afd.Leek, per 31 december 2018 zijn er 102 leden. We 
hebben ons 100

ste
 lid mevr. Sap in de bloemetjes gezet. 

 
Het bestuur / afdelingsteam 
A..L.(Dineke) v.d. Woude- Hoeks secretaris sinds 2017; 
J)(Joke) Bezema-Hak, sinds 2015 2

e
 secretaris 

M. van Die- Verbeek is afgetreden. W.( Wil) Wilts- 
Verbeek is sinds 2018 penningmeester 
F.J. (Fija) Klunder,P.R., sinds nov. 2012, ze is dit jaar 
aftredend 
C.J>Tel- van der Werff is afgetreden.T.(Tity) de Haan- 
Luimstra is sinds 2018 algemeen adjunct 
. 
Onze afdelingsactiviteiten 
Bijna alle afdelingsavonden vinden plaats in één van de 
zalen van ‘De Hoeksteen’, Lindensteinlaan 1, 9351 KA 
Leek, tel. 0594-513033. 
Aanvang: 19:45 uur, tenzij anders vermeld. 
 

http://www.passagevrouwen.nl/


 

Negen afdelingsavonden: 
Hobbytentoonstelling en nieuwjaarsfeest 
Koos en Ada Stel met 102 geleende gezichten.  
Jaarfeest.  
Uitleg over de Hospice ”Vredeborgh” te Leek. 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018. 
Medische verrassingen in de Bijbel. Mevr. Alie Hoek-
van Kooten. 
WMO: mevr. I. Moltmaker en De Buurtzuster: mevr. W. 
de Haan. 
Zedenpolitie. De heer J. Dekker. 
Kerstfeest  in de Nienoordkapel op De Dam te Leek met 
verhalen van G. Doornbos en dubbelkwartet Vocasa 
 
Wat deden wij nog meer? 

- Landelijk seminar ‘Vrouwen! Geen Handel’;  
- Het plaatselijk comité Wereldgebedsdag organi-

seert een dienst in de kerk op de Dam; 

- Op Goede Vrijdag ontbijt en film “De Brug”; 
- Jaarlijkse kunstdag in Drachten  “Met hart en ziel”; 
- Pelgrimeren met Passage-regio Groningen in 

Winsum; 

- Dodenherdenking in Leek of Tolbert; 
- Dauwfietsen op Hemelvaartsdag; 
- Jaarlijksbusreisje naar de Noord-Oostpolder; 

vaartocht in Ossenzijl en diner in Doldersum; 
- Meeliften met de Leekstermeerwandeltocht; 
- Jaarlijkse fietstocht naar de Hoornse plas en de 

Onlanden en een  bezoek aan een atelier in Eelde; 

- Het zomerprogramma: 325 jarig bestaan van 

Nietap, ‘Kunst in Kerkenpad’-route fietsen, langs 

middeleeuwse kerken in het Groninger 
Westerkwartier. Op de fiets naar Tuincentrum Drint. 

- Lunch bij Vandaag; 
- Promotie Passage tijdens open huis in ‘De 

Hoeksteen”; 

- Fietsclinic senioren; 
- K.C.L.-dag van Passage-regio Groningen in Haren; 
- De jaarlijkse Ontmoetingsdag van Passage-regio-

Groningen  in Zuidhorn; 

- We liften mee met de Memory Walk.  
- Activiteiten in diverse wijken; 
- Vrouwen maken o.l.v. één van de leden met 

kersttakken en -bloemen een kerststuk; 
 
Interessegroepen. 

- De tuingroep bezoekt diverse tuinen; 
- De HuiskamerHandwerkGroep breit sokken, 

wanten en mutsen voor de ‘Open Hof’; 
- De Kunst en Cultuurgroep bezoekt diverse musea; 
- Het wandelen (altijd op de derde woensdagmiddag 

van de maand) en fietsen (altijd op de eerste 
woensdagmiddag van de maand); 

- De 3 filmgroepen komen bijeen om samen een film 
te kijken en te bespreken, aan de hand van Moving 
Movies”, filmanalyses en discussievragen; 

- De  2 leeskringen komen bijeen om samen het 
gelezen boek te bespreken,aan de hand van 
“Boekentaal mondiaal” boekbesprekingenmappen; 

- De 2 quiltgroepen zijn actief, veel nieuwe tech-
nieken zijn aangeleerd.  

- De schildersgroep komt 12 keer per winterseizoen 
samen, 6 keer voor- en 6 keer na de jaarwisseling; 

- Actuele onderwerpen worden besproken door de 
gespreksgroep ‘Bijbelse vrouwen”. Na de 
zomervakantie is begonnen met het bespreken van 
het boek: God is niet te vangen. 

 
Verslag afdelingsteam 
Het teamoverleg wordt gehouden bij één van de 
teamleden, meestal twee weken voor de afdelings-
avond;  
Op elke afdelingsavond kan er ‘iets’ wat ons bezighoudt 
op het prikbord opgehangen worden en is er de moge-
lijkheid tot het uitwisselen van tijdschriften; 
Het delen van lief en leed en reageren op lief en leed 
van leden; 

- Onze afdelingsavonden worden in De Cirkel van 
‘De Hoeksteen’ en in de Nienoordkapel op De 
Dam te Leek gehouden; 

- Meedoen aan creadag Creatief Groningen; 
- Organiseren nieuwe ledenavond; 
- Organiseren avondvoorzittersoverleg; 
- Bijwonen overleg afdelingsteams Passage-regio 

Groningen-West; 

- Bijwonen jaarfeest Passage-afd. Marum en 
Passage-afd. Zevenhuizen; 

- Organiseren medewerkersavond; 
- Aandacht voor ziekenbezoekers; 
- Invullen afdelingsavonden; 
- Eindverantwoordelijk voor ‘Het Leekster Passage 

Magazine’; 
- Maken verslagen teamoverleg; 
- Het maken van het jaarverslag van onze afdeling; 

- Het beheren van de penningen en het maken van 
een financieel jaarverslag; 

- Privacy-wet voor onze afdeling opgesteld; 
- Bijhouden facebook Passage-regio Groningen; 
- Bijhouden van de ledenadministratie; 
- Contact met de avondvoorzitters, wijkdames, 

ziekenbezoekers, coördinator vervoer en web-
master; 

- Invullen jaarprogramma en afspraken maken met 
sprekers; 

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

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


