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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 plaat-
selijk. Vanuit onze inspiratiebron de Bijbel, werken 
we aan ontmoeting en verbinding dichtbij en ver 
weg, bieden we mogelijkheden om talenten te ont-
dekken en om kennis te verbreden.  
Met ingang van 01-01-2017 is Passage-afdeling 
Aduard onderdeel van Passage-regio Groningen-
West. 
 
 
Lied: 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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Eigen blad 
4 x per jaar het blad Passage Magazine  
 
 
Grondslag: 
De vereniging gaat uit van de overtuiging 
dat Gods Woord op elk levensterrein en 
voor elke levensuiting toetssteen en 
richtsnoer moet zijn. 
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Jaarverslag 2018 
 
In het jaar 2018 heeft het bestuur van Passage, 
christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, 
afdeling Aduard zich o.a. beziggehouden 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 
 
  
Overzicht afdelingsavonden 2018 
* 15 januari 2018 
KNGF Geleidehonden 
info@geleidehond.nl  
* 19 februari 2018 
Jaarvergadering 
Swingen en zingen met Tetje van Toen 
info@vermakelijk.fri  
* 19 maart 2018 
‘Open Hof’ 
Dagopvang voor dak- en thuislozen 
Annemarie v.d. Vegt uit Groningen 
 * 16 april 2018 
Remedica 
‘In beweging komen’ 
Farmaceutische communicatie & educatie 
* 17 september 2018 
Stichting Ambulance Wens Nederland SANN 
info@wensambulancenn.nl  
*15 oktober 2018 
Natuurpresentatie 
‘Beleef de natuur’ 
Karla Leeftink uit Assen 
*19 november 2018 
Met Dorcas naar Moldavië 
Jaap Bosma, Winsum 
*17 december 2018 
 Kerstviering 
Vrouwenkwartet Bloei! uit Ureterp 
 
 
 

* De reiscommissie is in het jaar 2018 ook bezig 
geweest met het organiseren van de jaarlijkse 
uitstapjes. 
  Er is een bezoek gebracht op 04 april aan Knol’s 
koek in Groningen. 
  Op 09 mei hebben we weer samen genoten van 
een etentje bij chinees restaurant ‘Slaperstil’. 
  Op 10 oktober een middaguitstapje naar het 
kerkje van Harkema waar de thee-koffie met 
appeltaart klaarstond en een hebben we een 
rondleiding gehad. 
  Op 12 december een bezoek gebracht aan de 
kerstmarkt van tuincentrum Drinth uit Grootegast. 
* Aandacht voor wisseling ziekenbezoekers. 
De gastdames hebben waar nodig hun bezoekjes 
afgelegd. 
* De boekenkring kwam 5 keer een avond bij 
elkaar om samen het gelezen boek te bespreken. 
 Voor het seizoen 2018/2019 zijn de titels gekozen 
binnen het thema: “Vervreemding”. 
Leden van de leeskring bezochten de leeskring- 
karavaan-dag in Haren van Passage-regio 
Groningen. 
 
• De commissies: 
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 
 
• Kort verslag bestuur 2018 
Team(bestuur)vergaderingen (8x); 
Publicatie aankondiging van de afdelingsavonden  
in De Schakel; 
Invullen jaarprogramma en afspraken maken met 
sprekers; 
Het beheren van de penningen; 
Bijhouden van de ledenadministratie; 
Maken van verslagen; 
Bijwonen teamoverleg afdelingen Passage-regio 
Groningen West (2x); 
Bijwonen ontmoetingsdag in Zuidhorn; 
Het delen en reageren op lief en leed leden; 
Landelijke en regionale Passage-berichten delen 
met de leden; 
Bijhouden website Passage-afdeling Aduard; 
 
Webmaster 
Gesina van der Vaart-Venema 
www.passagevrouwen.nl  


