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PASSAGE LIED 

 Melodie: Evangelische Liedbundel 218 
 “Samen in de naam van Jezus”. 
 
1. Samen vormen wij Passage, 
 vrouwen aan elkaar gewaagd, 
 iedereen met haar talenten 
 door Gods Geestkracht aangejaagd 
 In ontmoeting, in gesprekken 
 vinden wij een bron van kracht 
 Daaruit delen, daaruit leven 
 doet ons zingen, dag en nacht. 
 
2. Samen werken in Passage, 
 midden in de maatschappij. 
 Samen bidden dat de toekomst 
 ons laat dromen sterk en vrij. 
 Hart en handen, liefde delen, 
 onze ogen zijn gericht 
 op de naaste, op het leven 
 open voor Gods aangezicht. 
 
3. Samen dragen wij Passage, 
 kunnen wij de toekomst aan; 
 vol van wat steeds door de jaren 
 ons voor ogen heeft gestaan. 
 Gaan wij tot het eind der aarde 
 overal Gods regenboog. 
 Zegen breekt ons donker open 
 onze stem klinkt hemelhoog. 
 
 

Tekst: Ineke Ludikhuize 
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Plaats: Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4, 9753 AV te Haren. 
Kosten: inclusief koffie/thee en lunch € 15.00 p.p. en € 18.00 p.p. 
voor niet leden. 
 
 
PASSAGE EEUWFEEST 
 
Op dinsdag 1 oktober 2019 vieren we ons jubileum in het Beatrix 
Theater in Utrecht. Deze zaal beschikt over 1.450 zitplaatsen. Le-
den vanuit het hele land zijn er welkom. Gerda Verburg (Verenigde 
Naties), Anne Westerduin (bestuurder Stichting Sprank), Suzan 
Seegers (zangeres en musicalartiest) en Wilma Veen (kunstenaar 
en presentator) aanwezig zijn tijdens deze feestelijke dag. 
 
 
Waar vind ik Passage? 
 
Het landelijk bestuur en Passage Servi-
cepunt is gevestigd in Nijkerk. Via Pas-
sage Servicepunt kunt u de landelijke 
bestuursvrouwen bereiken. Passage 
Servicepunt regelt voor Passage het 
secretariaat en de redactie van het ledenblad Passage Magazine. 
Passage Servicepunt ondersteunt de afdelingen en regio's onder 
andere in de vorm van materialen, cursussen en advies.  
Meer informatie is te verkrijgen bij: Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk 
Tel. (033) 247 34 87, e-mail: servicepunt@passagevrouwen.nl 
Op de website www.passagevrouwen.nl vindt u alle informatie 
over: 

-  Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
-  over projecten en activiteiten 
- alle Passage-regio’s en de daaronder vallende afdelingen 
- uw eigen afdeling (Alleen als uw afdeling een of meer pa-

gina’s heeft aangemaakt op de Passage-website.) 
 
 

SAMEN ZIJN WIJ PASSAGE 
christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
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Vrouwen van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwen-
beweging, afdeling Aduard. 
 
 
 
 
Vrouwen van Passage, afdeling Aduard. 
 
 
We staan weer aan het begin van het vergaderseizoen 2019/2020. 
We kunnen dankbaar terugzien op de viering van het zeventig jarig 
bestaan van onze afdeling en het honderdjarig bestaan christelijke 
vrouwenbeweging in Nederland. 
 
Helaas moeten we constateren dat het ledental op onze afdeling 
terugloopt en vragen jullie als leden daar ook aandacht aan te be-
steden. 
 
Voor het komende jaar hebben we als bestuur weer getracht een 
gevarieerd programma samen te stellen, dus neem je buurvrouw 
etc …… mee als gast, en misschien wordt zij terzijnertijd lid. 
 
Jullie kennen de uitspraak vast wel, dat vrijwilligers, u en ik, 
het cement zijn van de samenleving. 
 
Laten we zo samen het nieuwe seizoen starten. 
 
 
Namens het afdelingsteam 
M.S. (Martha) Molema-Offringa 
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WAAR TWEE OF DRIE 
 

Waar twee of drie in uw naam 
geloof delen, 

hoop koesteren, 
liefde schenken, 

elkaar de hand toe steken, 
elkaars zwakte dragen, 

elkaar levenskracht geven, 
dáár bent U in hun midden 

als bron van leven. 
 

Met maar twee of drie durft U het aan 
een nieuw begin te maken, 
een andere weg te wijzen, 

de toekomst te openen 
voor het gedeelde brood, 
voor het levende water, 

voor de klare wijn. 
Zó verandert U eenlingen 

in een volk dat samengaat. 
 

Geef dat ik met die twee of drie 
mij op weg durf te begeven, 
mij van harte wil inzetten, 

mij persoonlijk geroepen weet 
uit honger naar recht en rede, 

uit dorst naar echte vrede, 
om waarheid te doen en te spreken. 

Wil zo tastbaar aanwezig zijn 
als bron van mijn leven. 

 
Alfred C. Bronswijk 

Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde, 
Een uitgave van de Protestantse Kerk Nederland 
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Het Filippijnenproject (1999-2000) 
In samenwerking met de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwik-
kelingssamenwerking wordt in 1997 door de NCVB een bank op-
gericht voor vrouwen op de Filippijnen, de Woman’s Rural Bank. 
Doel is om arme vouwen daar financieel te steunen door het ver-
strekken van krediet. Het project wordt door Passage voortgezet. 
 
Geldzorgen Wereldwijd (2006-heden) 
Met het project Geldzorgen Wereldwijd wordt er door Passage 
geld ingezameld voor een garantiefonds voor vrouwen in Costa 
Rica en Sierra Leone zodat zij toegang kunnen krijgen tot krediet. 

De afgelopen jaren zijn er tal van uitwisselingen geweest met 
vrouwen op de Filippijnen, Sierra Leone, Costa Rica, India en Jor-
danië. 
 

ACTIVITEIITEN Passage-regio Groningen 
 
14 november 2019  
Kunst, Cultuur en Literatuurdag (KCLdag) 
 
Het thema is Verlangen. 
Gebaseerd op ons jubileumjaar van Christelijke vrouwenorganisa-
tie. Deze dag is voor de dames van de leeskringen van Passage 
maar ook meelezende of geïnteresseerde vrouwen, gasten en 
niet-Passageleden zijn van harte welkom. 
Spreekster Joke Verweerd, voor velen van ons een bekende 
schrijfster van gedichten, korte verhalen en romans, zal een lezing 
geven over Verlangen naar Verbinding. Bekende boeken van 
haar zijn: Troostpleister, Stuifzand, Seizoenen en Vogelvlucht. 
’s Middags geeft de architectuurhistorica Anja Reenders een le-
zing over de AMSTERDAMSE SCHOOL. Ook zullen we verrast 
worden door de muzikale omlijsting van Jan Henk de Groot. 
Hij zal zijn mooiste liedjes spelen afgewisseld ‘mit starke ver-
hoalen!’ 
Aanvang: 9.45 uur, vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar. 
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Er komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met de inte-
ressegebieden van Passage: 
• Hart voor de samenleving 
• Oog voor de naaste dichtbij en ver weg 
• Gevoel voor cultuur 
Het magazine wordt viermaal per jaar toegestuurd aan alle leden. 
Dit informatie- en opinieblad is gekoppeld aan het lidmaatschap 
van de vereniging. 
 
 
Projecten gelijke kansen wereldwijd 
 
Visie 
De projecten van Passage komen voort uit een visie op duurzame 
ontwikkeling wereldwijd, waarbij Passage zich richt op vier the-
ma’s: duurzame voedselproductie- en consumptie, werken en 
(geld)zorgen, waterbeheer en organisatieversterking. We richten 
ons binnen het kader van duurzame ontwikkeling speciaal op de 
versterking van vrouwenorganisaties. Internationale uitwisselingen 
tussen verschillende vrouwenorganisaties maken hier deel van uit. 
Doel is het bevorderen van de economische zelfstandigheid van 
vrouwen, zodat ze in hun eigen behoeften kunnen voorzien. De 
internationale samenwerkingsprojecten met boerinnen- en (plattel-
ands)vrouwenorganisaties van Passage wordt al jarenlang uitge-
voerd onder de naam Gelijke Kansen Wereldwijd. We werk(t)en 
onder de paraplu van de Millenniumdoelen van de Verenigde Na-
ties, vanaf 2015 heten deze doelen de Duurzame Ontwikkelings-
doelen. Passage werkt vooral onder de doelen 2, 5 en 8: einde 
aan honger, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, versterking 
van vrouwen en economische groei. 
 
Internationaal project Tanzania 
Vanaf 2016 is er een nieuw internationaal vrouwenproject. Passa-
ge gaat samenwerken met de plattelandsvrouwenorganisatie Te-
gemeo Women Group in Tanzania (Afrika). 
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VOOR WIE IS PASSAGE? 
Alle vrouwen in Nederland zijn welkom als lid, ongeacht leeftijd of 
geloofsovertuiging. Wie lid wordt van Passage, wordt lid van een 
plaatselijke afdeling. Door het hele land zijn er honderden afdelin-
gen met in totaal ruim 15.000 leden. 
 
Het voordeel van lidmaatschap van een plaatselijke afdeling is: 

- Activiteiten worden dicht bij huis aangeboden, met vrouwen 
uit de eigen buurt 

- Inspelen op plaatselijke situaties is mogelijk (acties richting 
plaatselijke politiek) 

- Veel eigen inbreng van leden is mogelijk, voor wie dat wil 
- Viermaal per jaar ontvangt u het ledenblad Passage Maga-

zine (tevens voor landelijke leden). 
Elke afdeling heeft een afdelingsteam dat verantwoordelijk is voor 
de gang van zaken. 
Elke afdeling legt eigen accenten in het jaarprogramma voor haar 
leden.  
 
UITLEG PASSAGE-LOGO 
 
Het logo is ontworpen door Anne Elting. 
 Het logo bestaat uit drie onderdelen:  
de naam Passage met als vaste onderti-
tel christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en daarboven de 
horizonlijn. 
 
Symboliek 
- de menselijke maat (de horizonlijn is met de hand geschil-

derd) 
- stad en platteland (verbeeld door de horizonlijn, leden wo-

nen overal) 
- geloof (kleur violet staat voor geloof, wijsheid en kracht, het 

denkbeeldige kruis, de ondertitel); 
- beweging (cursieve letter in de ondertitel, verspringende 

tekstregels) 
- openheid (een open, schreefloze letter voor Passage, geen 

kader of ‘hokje’ om het logo heen, een open horizonlijn) 
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AFDELINGSBESTUUR 
 
Voorzitter  Martha Molema-Offringa 
   Heereweg 20 
   9831 TK, Aduard  
   tel.: (050) 403 15 74 
   e-mail: msmolema@hotmail.com 
 
Secretaris  Gesina v.d. Vaart-Venema 
   Burg. Seinenstraat 36 
   9831 PX, Aduard 
   tel.: (050) 403 15 79  
   e-mail: aduard@passagevrouwen.nl  
 
Notulist  Dineke Willems-Bennink 
   Wibrandusstraat 20 
   9831 SJ, Aduard 
   tel.: (050) 403 19 21 
   e-mail: dinekewillems@ziggo.nl 
 
Penningmeester Els Harkema-v.d. Vis 
   Fransumerweg 5 
   9833 TC, Den Ham 
   tel.: (050) 403 12 66 
   e-mail: j.j.harkema@kpnplanet.nl   
 
Alg.adjunct  Coby Mennes-Ritskes 
   Schoorsterweg 2 

9891 AR, Ezinge 
   tel.: (0594) 857730  
   e-mail: cobymennes@gmail.com  
  
Bestuurslid  Hiltje de Vries-van Houten 
   Westersingel 24 
   9831 PD, Aduard 
   tel.: (050) 541 43 33 
   e-mail: hiltje.de.vries@live.nl  
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Jaarlijks worden er twaalf boekbesprekin-
gen voor leesclubs gemaakt, die over twee 
mappen met de naam Boekentaal Mondi-
aal verdeeld worden. De titels voor sei-
zoen 2019-2020 zijn gekozen binnen het 
thema ‘Verlangen’. De boekbesprekingen 
zullen vanaf de zomer 2019 beschikbaar 
zijn. 
De nieuwe mappen van Boekentaal Mon-
diaal bevatten de volgende titels: 

Map 22A 
Drago Jančar, Die nacht zag ik haar 
Friedrich Dürrenmatt, De belofte 
Anna Enquist, Want de avond 
Kamila Shamsie, Huis in brand 
Brad Watson, Juffrouw Jane 
George Orwell, Birmaanse dagen 
  
Map 22B 
Martin Michael Driessen, De pelikaan 
Hiro Arikawa, Reisverslag van een kat 
Philippe Claudel, Archipel van de hond 
Alison Pick, Vreemdelingen met dezelfde droom 
Carson McCullers, Klok zonder wijzers 
Michael Ondaatje, Blindganger 
 
Moving Movie  
‘Moving Movies’ is het filmproject van Passage. 
Jaarlijks worden vijf filmanalyses met discussie-
vragen gebundeld voor gebruik in een gespreks-
groep.  

Passage Magazine is het ledenblad van Passage, christelijk-
maatschappelijke vrouwenbeweging. 
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principe is de hulp bedoeld voor leden van Passage, maar ook 
niet-leden kunnen een beroep doen op het fonds. 
 
Financiële middelen: 
Oog voor de naaste dichtbij en ver weg is één van de speerpunten 
van Passage. Praktische hulp dichtbij is het speerpunt van het Dr. 
Albronda-van der Nagelfonds. Voor het bieden van deze hulp is 
geld nodig. Vandaar dat al vele jaren aan alle leden van Passage 
wordt gevraagd om minimaal één euro per jaar bij te dragen.  
Mee doen kan ook: via donaties of een eenmalige bijdrage, bij-
voorbeeld door een actie. Het is ook mogelijk de stichting op te 
nemen in een testament (geen successierechten). 
Voor informatie of aanvragen van hulp kunt u contact opnemen 
met: mevr. I.J. (Janita) Groeneveld-Geerink, directeur, 
telefoon: 0343-592228   
e-mail: stichting.dr.Albronda.fonds@hotmail.com 
 
 
IDEEËNBUSJE 
 
Ook in het nieuwe seizoen staat elke afdelingsavond het ideeën-
busje op de bestuurstafel. 
Hebt u een leuk idee of voorstel? Doe dat in de bus en het bestuur 
zal hier aandacht aan schenken! 
 
 
WELKE PROJECTEN ZIJN ER BINNEN PASSAGE? 
 
Zowel landelijk als regionaal zijn projecten voor de leden opgezet. 
Deze projecten hebben betrekking op: 
 
Cultuur 

- Boekentaal Mondiaal, dat is het gezamenlijk lezen en be-
spreken van Nederlandse en vertaalde boeken, met behulp 
van de uitgebreide boekbesprekingenmappen die Boek-
Beeld-Tekst, het bedrijf van Jacandra van den Broek, sa-
menstelt. 
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PROGRAMMA SEIZOEN 2019-2020 
 
16-09-2019: Amref Flying Doctors 
Presentatie: Ger Brakel Odoorn 
 
21-10-2019: Dwalen langs de Duitse grensstreek 
Presentatie: Jessica Wassenaar Mussel 
 
18-11-2019: Sociale Ombudsvrouw Gemeente Westerkwartier 
Presentatie: Irma van Beek 
 
16-12-2019: Kerstviering met broodmaaltijd 
 
20-01-2020: Kledingbank Maxima 
Presentatie: Annetta Vink  
 
17-02-2020: Jaarvergadering 
 
16-03-2020: Lezing vanuit de natuur en schepping. 
God kennende vanuit de schepping? 
Presentatie: Bioloog Klaas Nanninga 
 
20-04-2020: Stichting Adwuma Ye 
Dit betekent “Goed werk” 
Duurzaam ontwikkelen in Ghana 
Presentatie: Ellen Seldenthuis Leek 
 
 
Alle vergaderingen vinden plaats in het Hoge Hof, Schoolstraat 4,  
9831 RZ te Aduard. Tel: 050-4031481. Aanvang 19.45 uur. 
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COMMISSIES 
 
Leeskring   Greetje Hogewerf 
    tel: (050) 403 17 97 
    e-mail: ghogewerf@home.nl 
 
Coördinator gastdames Itje Oldenhuis–Boersma  

tel.: (050) 403 18 46 
email: h.j.oldenhuis@hotmail.com 

Kerstcommissie  Martha Molema-Offringa 
    tel.: (050) 403 15 74 
    Ida Knoop-Buist 
    Rinny Datema-Doornbos 
    Dineke Willems–Bennink 
 
Reiscommissie   Boukje Nieuman-Dijkstra 
    tel.: (0594) 52 80 83 
    e-mail: b.nieuman@ziggo.nl 
    Ida Knoop-Buist 
    tel.: (050) 403 10 10 
    e-mail: idaknoop@live.nl  
 
Webmaster   Gesina v.d. Vaart-Venema 
    e-mail: aduard@passagevrouwen.nl 
 
 
Coördinatoren F. Kobes-van der Heide 
Passage-regio  tel.: 0594-632640 
Groningen-West  e-mail: fkobes@planet.nl 

M. Grondsma-Wiersma, 
tel.: 0594-641870 of 
0638081297 
e-mail: 
martjegrondsma@outlook.com 
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LIEF en LEED 
Zijn er zorgelijke of blijde gebeurtenissen in uw leven of gezin, zou 
u dit dan door willen geven aan één van de bestuursleden. 
Dan kunnen wij (het bestuur), als dat op prijs gesteld wordt, hier 
iets mee doen. 
 
Contributie en lidmaatschap 
Het ledenblad Passage Magazine is inbegrepen bij het lidmaat-
schap van Passage. Het lidmaatschap bedraagt € 48.50. 
De contributie voor 2019/20 graag overmaken tussen 1 januari en 
31 maart, dit i.v.m. de landelijke afdracht. 
U kunt het bedrag overmaken op bankrekening: NL74RABO 0180 
705 067 t.n.v. Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbe-
weging, afdeling Aduard. 
Bent u om wat voor reden genoodzaakt als lid van Passage te 
bedanken, wilt u dit dan vóór 15 november schriftelijk aan de se-
cretaris doorgeven. 
 
 
STICHTING DR. ALBRONDA-VAN DER NAGELFONDS 
 
Van vrouwen, door vrouwen, voor vrouwen 
De Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds is een sociaal fonds, 
verbonden aan de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
Passage. Het is de voortzetting van een fonds van de NCVB opge-
richt voor hulp aan vrouwen na de watersnoodramp in 1953 door 
mevrouw dr. Tine Albronda-van der Nagel de toenmalige voorzitter 
van de NCVB. De doelstelling is om vrouwen die dat nodig hebben 
een beperkte financiële ondersteuning te geven. Het kan bijvoor-
beeld gaan om een bijdrage aan huishoudelijke apparatuur of 
meubilair, een aanvulling voor een medische behandeling die niet 
geheel vergoed wordt of een bijdrage voor een vakantie. Ook als 
vrouwen een cursus of training van Passage willen volgen, maar 
dat zelf niet kunnen betalen, kan het fonds een financiële bijdrage 
geven. 
De aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van het 
fonds. Om de aanvraag te kunnen honoreren is het nodig dat er 
voldoende gegevens beschikbaar zijn over de financiële situatie. In 


