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Tekst: Ineke Ludikhuize 
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, 
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internationale maatschappelijke vraagstukken 
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Jaarverslag 2016 
 
In het jaar 2016 heeft het bestuur van Passage, 
christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, 
afdeling Aduard zich o.a. bezig gehouden met het 
onderhouden van contacten met de leden, het 
organiseren van de afdelingsavonden, de jaarlijkse 
jaarvergadering, de kerstavond en overige 
activiteiten. 
 
 
Het bestuur: 
Martha Molema-Offringa, voorzitter  
   sinds 2008 
Gesina van der Vaart-Venema, secretaris  
   sinds 2008 
Els Harkema-v.d. Vis, penningmeester 
   sinds 2014 
Dineke Willems-Bennink, notulist 
   sinds 2008 
Coby Mennes-Ritskes, algemeen adjunct 
   sinds 2009 
Hiltje de Vries-van Houten, bestuurslid 
   sinds 2014 
 
 
 Kort verslag afdelingsavonden 2016 
* 18 januari 2016 
Zorgboerderij “Hoeve Paradij” uit Aduard 
* 15 februari 2016 
Jaarvergadering verzorgd door het bestuur. 
Thema: Welk Gronings dorp is dit? Een reisje door 
de provincie. Ter afsluiting diashow van de 
gehouden reisjes en uitstapjes. 
* 14 maart 2016 
Paasviering met Paasmaaltijd. 
* 18 april 2016 
De vriendenkring van het Historisch Kostuum 
hebben een kostuumshow gegeven met 
bijbehorende oorijzerdracht en sieraden van de 
noordelijke provincies uit de 18e en 19e eeuw. 
* 19 september 2016: Kleur- en stijladvies 
Anneke Kerkhof-v.d. Mast uit Ulrum heeft ons deze 
avond uitleg gegeven om de juiste stijl van kleding 
te zoeken in de kleuren die bij je figuur passen, zo-
dat je er altijd goed uit zal zien. 
* 10 oktober 2016: Poëziealbums 
(in de volksmond poesiealbum) 
Mien Westerdiep-Niemeijer uit Westerbroek heeft 
een voordracht gehouden over de herkomst en het 
gebruik van poëziealbums 
* 21 november 2016: Genesis 'De eerste 7 dagen’ 
Dhr. A. Riepma uit Oldehove heeft een inleiding 
gehouden over de scheppingsweek. 
* 19 december 2016: Kerstviering 
Als thema voor deze kerstviering: De boom van 
Jesse” met een feestelijke broodmaaltijd tussen-
door. 

* De reiscommissie is in het jaar 2016 bezig 
geweest met het organiseren van de jaarlijkse 
uitstapjes. 
* Er is een bezoek gebracht aan de zorgboerderij 
“Hoeve Paradij” in Aduard met een etentje bij de 
chinees. 
* Een uitstapje gemaakt naar Zoutkamp waar wij 
een rondleiding hebben gehad bij Postma Paling & 
Vis en hebben een broodje paling genuttigd in het 
Fish & Chips-restaurant van Gaeke Postma 
gevestigd in één van de nostalgische, pastelkleurig  
vissershuisjes. 
* De gastdames hebben waar nodig hun 
bezoekjes afgelegd. 
* De boekenkring is 5 keer een avond bij elkaar 
geweest voor de boekbesprekingen. 
 Voor het seizoen 2016/2017 zijn de titels gekozen 
binnen het thema: “Her- en derwaarts” 
 
 
 
• De commissies bestaan uit: 
 
Reiscommissie 
 Boukje Nieuman-Dijkstra, 
 Ida Knoop-Buist 
Kerstcommissie 
 Martha Molema-Offringa 
 Ida Knoop-Buist 
 Rinny Datema-Doornbos 
 Dineke Willems-Bennink 
Coördinator gastdames 
 Itje Oldenhuis-Boersma 
Webmaster 
  Gesina van der Vaart-Venema 
 www.passagevrouwen.nl  
 
 
 
• Kort verslag bestuur 2016 
Bestuursvergaderingen (8x) 
Bijwonen Regiodag in Stadskanaal 
Bijwonen gew. Jaarvergadering in Stadskanaal 
Bijwonen Besturenoverleg (2x) 
Bijwonen  Ontmoetingsdag in Zuidhorn 
Verzorgen van de website Passage-afdeling 
      Aduard 
 
 
Secretariaatsadres: 
Gesina van der Vaart-Venema 
Burg. Seinenstraat 36 
9831 PX Aduard 
tel: 050-4031579 
e-mail: g.vandervaart@ziggo.nl  


