
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA eindejaarsnieuwsbrief – regio en afdelingen – december 2020 

Aan het einde van het jaar ontvangt u deze extra nieuwsbrief omdat door de nieuwe lock-
down de uitzending van het webinar op 15 december via 60PlusPlaza helaas niet door kon 
gaan. In deze nieuwsbrief treft u een samenvatting aan van de inhoud van het webinar. We 
hopen u dit webinar in februari 2021 alsnog te kunnen aanbieden. 
Deze nieuwsbrief sturen wij per mail naar alle afdelingsteams. Wilt u deze delen met de 
leden? Ook alle regiocoördinatoren en projectvrouwen ontvangen deze Nieuwsbrief. 
 
❖ Ontmoeten is het hart van Passage 

❖ Contact is belangrijk voor iedereen  

❖ Aanbod 60plusplaza 

❖ Digitale ontwikkelingen binnen 

Passage 

❖ Nieuwjaarsbijeenkomst via ZOOM 

❖ Toekomstvisie 

❖ Werken van barmhartigheid 

❖ Armoede 

❖ Tenslotte 

 

Ontmoeten is het hart van Passage 
Als landelijk bestuur van Passage 
vinden we het belangrijk om juist ook in 
deze tijd het contact met onze 
afdelingen en leden te blijven zoeken. 
Ontmoeting is het hart van onze 
organisatie en voor veel 
Passagevrouwen ook een belangrijke 
reden voor het lidmaatschap. Het is 
daarom ook heel jammer dat zoveel 
mooie bijeenkomsten van de afdeling, 
in de regio, maar ook landelijk sinds 
het uitbreken van de coronacrisis 
moesten worden afgezegd. 
 

Tegelijk zijn er heel 
veel mooie en 
bemoedigende 
initiatieven ontstaan 
om dit gemis te 
verzachten. Heel veel 
afdelingen hebben 
creatieve vormen 

bedacht om het contact met hun leden 
zo goed mogelijk in stand te houden.  
Het is ook juist de kracht van vrouwen 
om niet bij de pakken neer te gaan 
zitten, maar actief op zoek te gaan 
naar dat wat wel mogelijk is. 
  
Contact is belangrijk voor iedereen 
Ook in het landelijk bestuur hebben we 
gezocht naar manieren om onze leden 
te blijven betrekken. Dit doen we door 
regelmatig de Nieuwsbrief ‘Vooruit’ 
naar de afdeling te sturen, waarin we 
tips geven en doorgeven. Het is 
natuurlijk de bedoeling dat deze 
nieuwsbrief wordt doorgestuurd aan de 
leden. En wanneer leden niet over een 
mailadres beschikken, vragen we het 
afdelingsteam om de nieuwsbrief uit te 
printen en te bezorgen. 
 
Aanbod 60plusplaza 
Net op het moment dat corona ons 
leven ging beïnvloeden werd Passage 
benaderd mee te doen aan een actie 
van Skillstown om onze leden kennis 
te laten maken met de website van 
60plusplaza. Nu heel veel activiteiten 



 
 

stilvallen en we vaker thuis zijn is er 
ineens tijd om te gaan ontdekken wat 
deze website allemaal te bieden heeft.  
 
We zijn ons ervan bewust dat niet alle 
leden beschikken over digitale 
vaardigheden, maar we vinden het wel 
belangrijk dit te stimuleren. Juist in 
deze tijd van thuis blijven en minder 
bezoek ontvangen is het gebruik van 
internet een mooie manier om contact 
te blijven houden met de mensen om 
je heen.  
 
Via het Passage Magazine, de website 
en Facebook worden leden op de 
hoogte gehouden van interessante 
ontwikkelingen binnen en buiten 
Passage. Ook op die manier proberen 
we iedereen te blijven betrekken. 
 
Digitale ontwikkelingen binnen 
Passage 
Als landelijk bestuur zijn we in de loop 
van het jaar vaker gaan vergaderen via 
een beeldscherm. Ook de vergadering 
van de Ledenraad is onlangs digitaal 
gehouden. Zo hebben al veel 
Passage-vrouwen - gedwongen door 
de omstandigheden – hun kansen 
benut om nieuwe wegen in te slaan. 

 
 
In september heeft de afdeling Leek 
via YouTube een digitale uitzending 
verzorgd over de 7 plus 1 werken van 
barmhartigheid en vorige week hebt u 
de adventsavond van afdeling Nijkerk 
kunnen meekijken. Deze week zond de 
afdeling Heemkerk de 
kerstbijeenkomst uit. Zo werken we 
allemaal samen om het Passage-
gevoel in stand te houden. U kunt deze 

uitzendingen ook nog terugkijken, 
mocht u het gemist hebben.  
Klik hier voor de uitzending van Leek. 
Klik hier voor de uitzending van 
Nijkerk. 
Klik hier voor de uitzending van 
Heemskerk 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst via Zoom 
Op donderdag 7 januari 2021, om 
11.00 uur (koffietijd!) bieden we u de 
mogelijkheid via Zoom mee te luisteren 
en te praten met het landelijk bestuur. 
Juist als u hier nog niet zoveel ervaring 
mee hebt is dit een mooie gelegenheid 
om te oefenen en om andere Passage-
vrouwen online te ontmoeten. Het 
Servicepunt gaat u daarbij helpen met 
een heldere instructie. Houdt uw 
mailbox in de gaten!  
 
Toekomstvisie 
In het afgelopen 
jaar hebben we als 
bestuur 
onderzocht hoe de 
toekomst van 
Passage er uit zou 
kunnen zien.  
We hebben feiten 
op een rij gezet en 
advies 
ingewonnen. In het 
voorjaar van 2021 
zullen we een plan presenteren aan 
onze afdelingen en leden. We hopen 
dat te doen op een regionale 
vergadering zodra de coronaregels dat 
toelaten.  
En tenslotte is het natuurlijk aan de 
Ledenraad om een besluit te nemen. 
 
Werken van barmhartigheid 
Maar dat alles betekent natuurlijk niet 
dat we nu al met de armen over elkaar 
gaan zitten. Er zijn mooie projecten 
ontwikkeld waar u mee aan de slag 

https://www.youtube.com/watch?v=k88oi6pBvNc
https://www.youtube.com/watch?v=rmwrB-cgcbc&feature=youtu.be
https://kerkdienstgemist.nl/stations/84/events/recording/160797060000084


 
 

kunt in uw afdeling 
of in een 
interessegroepje.  
Zoals bijvoorbeeld 
de 7 plus 1 werken 
van barmhartigheid 
zoals die worden 
genoemd in 
Mattheus 25. Paus 
Franciscus heeft 
daar een achtste 
werk aan 
toegevoegd, 

namelijk de zorg voor de schepping. 
De werkgroep religie heeft hiervoor 
een mooie werkmap samengesteld 
met daarin heel veel informatie en 
suggesties om je in dit onderwerp te 
verdiepen. De werkmap en de 
bijbehorende PPP is te vinden op 
intranet onder het kopje Religie. Het is 
een breed onderwerp en zo zit er voor 
iedereen wel iets passends bij. 
 
Armoede 
Een thema dat al eerder door een 
andere werkgroep is opgepakt gaat 
over armoede. Hierbij is samengewerkt 
met het Dr. Albronda van der 
Nagelfonds. Door de gevolgen van de 
coronacrisis is dit onderwerp weer heel 
actueel want voor veel gezinnen 
betekent dit een terugval in inkomen. 
Er is een budgetspel ontwikkeld dat je 
in groepjes kunt spelen om je met 
elkaar te verplaatsen in de situatie van 
iemand die in financiële problemen 
verkeert. U kunt ook iemand van de 
werkgroep uitnodigen om de 
afdelingsavond te verzorgen. 
 
Tenslotte 
We weten nog niet wat het jaar 2021 
ons gaat brengen, maar wel dat er 
meerdere vaccins beschikbaar komen. 
We hebben goede hoop dat we in de 
loop van het jaar weer in groepen 
samen kunnen komen. Om elkaar te 
ontmoeten en gesterkt te worden door 

inspirerende en informatieve 
bijeenkomsten. 
 
Het einde van dit jaar nadert. We 
vieren straks kerst, misschien wel heel 
anders dan u gewend bent vanwege 
de beperkende maatregelen.  
 
Misschien ziet u er tegenop, omdat u 
met zorgen en ziekte te maken hebt of 
omdat u moeite hebt met gevoelens 
van eenzaamheid. Als Passage-
vrouwen leven we met elkaar mee, dat 
hoort bij onze missie. En gelukkig 
mogen we erop vertrouwen dat onze 
God niet beperkt wordt door 
coronaregels en wij ook in dit 
ongewone jaar mogen gedenken dat 
het Licht naar deze aarde komt in de 
Heere Jezus. 
 
Het landelijk bestuur 

wenst u allen 
gezegende 

feestdagen en een 
gezond en 

voorspoedig 
nieuwjaar. 

  
 
 
Als er licht is in de ziel,  
zal er schoonheid zijn in de mens, 
Als er schoonheid is in de mens,  
zal er harmonie zijn in het huis. 
Als er harmonie is in het huis,  
zal er rust zijn in het land. 
Als er rust is in het land,  
zal er vrede zijn op aarde. 
 

Colofon 

Passage Servicepunt  

Passage, christelijk-maatschappelijke 

vrouwenbeweging | Postbus 1058 | 3860 BB 

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

servicepunt@passagevrouwen.nl 

mailto:servicepunt@passagevrouwen.nl

