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Voorwoord 
Na een half jaar Passage nieuwe structuur, 
ontvangt u deze Nieuwsbrief van de 
regiocoördinatoren Passage-regio Groningen-
Noord, Oost, Zuid en West. Beetje andere aanblik 

dan gewend en toch is de 
inhoud als vanouds: informatie 
over wat ons Passage-leden 
actief bezighoudt. Het 
Passage-gevoel past nog bij 
onze leefstijl, ook tijdens de 

zomermaanden. Zomertijd is een tijd van rust om 
tot bezinning te komen. Wat deden we, hoe is het 
verlopen en ook: wat gaan we doen, waar willen 
we extra aandacht aan geven? In deze 
Nieuwsbrief leest u erover. De uitspraak: ‘Samen 
zijn we Passage’, wat gebaseerd is op onze 
Mission Statement: ‘hart voor de samenleving, oog 
voor de naaste dichtbij en ver weg en gevoel voor 
cultuur’, vinden we onder meer terug in de 
artikelen over de Ontmoetingsdag en de 
activiteiten van Passage-afdelingen. De woorden 
in het evangelie van Johannes 1: ‘In het Woord 
van God was leven en het leven is het Licht in de 
wereld’, willen we actueel houden in onze woorden 
en daden. Dat de Passage-actualiteiten u 
leesplezier geven in het warme zomerse zonlicht.  
 

Kunst-, Cultuur- en Literatuurdag 
Op 28 september 2017 te Haren. 
Het belooft een bijzondere dag te worden, deze 
combinatie van Kunst, Cultuur en Literatuur met 
als thema ‘De Verandering’. In ons denken, 
kijken en onze kennis kan een andere invalshoek 
ontstaan door de lezing van Marie de Meister 
over haar boek De Stilte van Thé en ’s middags 
Cynthia Heynen met haar uitleg over antiek of 
wat wij ervan denken. Zelfs uw oude voorwerp, 
dat u meeneemt, kan grote verrassingen 
onthullen als het besproken kan worden.  
 

Ontmoetingsdag 09-11-2017 te Zuidhorn 
De voorbereidingen zijn grotendeels gedaan, nu 
nog de punten op de i, zodat de Ontmoetingsdag 
2017 goed verloopt. Het belooft een leerzame en 
ontspannen dag te worden. ’s Morgens biedt ds. 
Jan Eerbeek een kijkje in zijn ervaringen van 
gevangenispredikant en het begeleiden van 
mensen die terugkeren in de maatschappij. De 
Stichting Exodus is opgericht door ds. Eerbeek. 
In de middag laat Duo Sunrise ons genieten van 
Keltische muziek en we horen het verhaal van 
IJje Wijkstra die 4 agenten doodde.  
 

Adoptiekinderen 
Passage-afd. Bedum heeft bijna 30 jaar kinderen 
uit SOS-dorpen financieel geadopteerd. Na een 
lezing in 1978 door mw. Verschoor besloot deze 
afdeling (toen nog NCVB) om 2 meisjes 
Moushumi, 5 jaar en Pranati, 6 jaar uit het SOS-
dorp in India te adopteren en financieel te 
steunen in hun onderhoud en studie. Wanneer 
de meisje 23 jaar zijn, vallen ze buiten het 

toezicht van het SOS-dorp 
en gaan zelfstandig 
wonen. In de loop der jaren 
hebben we Hirak, 
Shubhajit en Reshmi 
financieel gesteund en 
hebben we vorig jaar 

Karma Thyang geadopteerd.  
De contacten worden al jaren onderhouden door 
Siny Klugkist (foto) en zij ontvangt van hen ook 
brieven, tekeningen en kaarten. Wanneer ze jarig 
zijn en met Kerst wordt door de voorzitter Etty 
Duursma een prachtige kaart gemaakt en 
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voorzien van alle namen van de leden hen 
toegestuurd.  
Zo helpen wij als Passage-vrouwen deze kinderen 
aan een betere toekomst! 
 

Regio Groningen-West 
In regio Groningen-West reilt en zeilt alles goed.  
Langzamerhand beginnen we te wennen aan de 
veranderde structuur van Passage. 
De afdelingen gaan door zoals ze gewend waren, 
met mooie afdelingsavonden en vaak nog veel 
andere activiteiten. Fietsen, wandelen, excursies, 
reisjes, van alles wordt er georganiseerd. En niet 
te vergeten het promoten van Passage op 
jaarmarkten, e.d. Er zijn zelfs bestuursleden die 
nog doorgaan ondanks dat ze de 80-jarige leeftijd 
bereiken!  
Aangezien we nu een regiowebsite hebben, kunt u 
een foto of verslagje van een activiteit of een 
berichtje hierop laten zetten door uw regio-
coördinator. 
We hopen in het najaar – op 3 oktober – weer een 
regiovergadering (besturenoverleg) te houden in 
Leek. Behalve de afdelingen van het Wester-
kwartier zullen hiervoor ook de afdelingen uit 
Groningen en Haren uitgenodigd worden.  
Fijn om elkaar dan te ontmoeten en met elkaar 
allerlei zaken te bespreken. 
Mocht u vragen/problemen hebben, bel of mail 
gerust met uw regiocoördinator Alie van der Heide, 
tel.: 0594-657073;  
e-mail: freerkvdheide@hotmail.com 
 

Regio Groningen-Noord 
In regio Groningen-Noord zijn ook dit jaar zoals 
gebruikelijk de voorzitters bij elkaar gekomen in 
huiselijke kring. We hoorden wat er leeft in de 
afdelingen, de omvang en de plannen. Meest 
ingrijpend was dat de afdeling Baflo is gestopt 
nadat zij op 26 april jl. hun 70-jarig bestaan 
hadden gevierd. Hierna leest u hun beleving.  
De afdeling Uithuizen nodigde de afdelingen van 
Passage-regio Groningen-Noord uit voor hun 
afdelingsavond op 5 oktober a.s. als Paulien 
Broekema komt spreken over haar boek Benjamin. 
Ook door het uitwisselen van de jaarprogramma’s 
helpen we elkaar bij het organiseren van afdelings-
avonden.  
Jannie Huisman-Haaksma, tel.: 0596-625062;  
e-mail: hanjanniehuisman@gmail.com 
 

Passage-afdeling Baflo 
In oktober 2016 is er op de afdelingsavond 
gesproken over het voortbestaan van onze 
afdeling. Als gevolg daarvan is unaniem het besluit 
genomen, door de leden en het bestuur, om de 
afdeling op te heffen per 1 januari 2018. De 
activiteiten zijn inmiddels gestopt. Afgelopen april 
is ons lid, mevr. K. Bosma-Meijer overleden. Zij 
was lid sinds 1957. In mei hebben tien vrouwen 

een uitstapje gemaakt 
naar het klompen-
museum Eelde, met 
een lunch in Norg en 
een bezoek aan 
Museum Kinderwereld 
in Roden. Een mooi 
arrangement om de 
ontmoetingen van het afgelopen seizoen mee af 
te sluiten en hiermee ook het voortbestaan van 
onze afdeling. Wat vooral in herinnering blijft is 
de saamhorigheid onder de leden en hun 
aanwezigheid bij, zo mogelijk, alle bijeenkomsten 
en activiteiten. 
Grietje Sirks (secr.). 
 

Loket Leefbaarheid 
Toevallig kwam ik in aanraking met Loket 
Leefbaarheid. Ik woonde een jaarvergadering bij 
van Vrouwen Van Nu en op de uitnodiging stond 
het logo van deze organisatie. Na navraag te 
hebben gedaan, dacht ik dat dit ook wel iets voor 
onze Passage-vrouwen zou kunnen zijn. Op de 
website vindt men uitgebreide informatie. 
De gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, 
Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten 
Boer en Winsum kunnen hier sowieso gebruik 
van maken; zij zitten in het aardbevingsgebied. 
Loket Leefbaarheid is een onderdeel van 
Kansrijk Groningen en wordt 
gefinancierd door de NAM. Wilt u 
iets organiseren en denkt u: ‘Wij 
komen geld tekort’, dan is een 
aanvraag mogelijk. Voldoet u aan 
de criteria, vul dan het aanvraagformulier in. Als 
u denkt: ‘Ik weet niet of wij voor subsidie in 
aanmerking komen’, dan kunt u altijd Loket 
Leefbaarheid bellen, zij helpen u op weg. Dit 
geldt niet alleen voor Passage, waar ik nu voor 
schrijf, maar ook voor uw dorpsvereniging, 
buurtvereniging, enz. 
Als voorbeeld noem ik: 500 jaar Protestantisme 
wat op 4 maart 2017 is gevierd in Appingedam 
en waarin Passage-regio Groningen bij de 
voorbereiding zat. Afien Kloosterhof, onze 
projectvrouw, heeft toen via Loket Leefbaarheid 
subsidie voor deze dag aangevraagd. Dat werd 
met een mooi bedrag gehonoreerd. Nee, heb je, 
ja kun je krijgen! 
Dus ik zou zeggen, schroom niet als u wat wilt 
organiseren. Het is het proberen waard. 
Als u de aanvraag indient, dan staat er bij 
wanneer u bericht krijgt of u wel/geen de subsidie 
ontvangt.  Nog even de info op een rij: 

- www.loketleefbaarheid.nl 
- tel.: 050 305 02 11 
- info@loketleefbaarheid.nl 

Liesbeth Pentinga, regiocoördinator Passage-
regio Groningen-Oost.  

mailto:freerkvdheide@hotmail.com
mailto:hanjanniehuisman@gmail.com
http://www.loketleefbaarheid.nl/
mailto:info@loketleefbaarheid.nl
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Onze taak in het landelijk bestuur 
Beste Passage-vrouwen van Passage-regio 
Groningen-Noord, Oost, Zuid en West. 
Ons is gevraagd iets te vertellen over ons 
lidmaatschap van het landelijk bestuur. 
Toen wij vorig jaar benaderd werden of we zitting 
wilden nemen in het landelijk bestuur, overviel ons 
dat. Na een poosje nagedacht te hebben wilden 
we wel eens komen ‘proeven’. 
En na het ‘proeven’ zitten we nu 
in het landelijk bestuur. Het is 
wel wennen. In Groningen was 
het ‘knus’ en ‘gezellig’. Hier 
moeten we weer nieuwe 
vrouwen leren kennen. In 
Groningen begonnen we de 
vergaderingen met iets over onszelf te vertellen. In 
het landelijk bestuur is daar meestal geen tijd voor. 
Nu de agenda iets overzichtelijker wordt, proberen 
we samen weer aandacht aan lief en leed te 
besteden. We vergaderen de hele dag van 10.15 
uur tot een uur of half vier. En een eindje lopen in 
de middagpauze is er meestal ook niet bij. Er zijn 
zoveel zaken die de revue passeren. Vooral dit 
jaar. Nu Passage in Beweging is, komen er heel 
veel nieuwe dingen langs waar nog geen regels 
voor zijn. Best heftig. En als er al regels zijn 
opgesteld, moeten die soms toch weer 
herschreven worden. Achter het bureau iets 
bedenken is vaak lastig, omdat het in de praktijk 
soms toch anders is en wordt beleefd. 
Het is ook wel weer een uitdaging. Vooral nu we 
afscheid van Inge van der Mast en Ineke Voskamp 
hebben genomen. We zitten er nu zelf voor. (Sinds 
19 april.) We hebben wel mooi de tijd gehad om 
ons in te werken. Tity is secretaris geworden en ik 
(Fija) zit voor de invulling/het coördineren van de 
te organiseren KCL-dagen = Kunst-, Cultuur- en 
Literatuurdag (In vorige jaren de LeesKring-
Karavaan), vanaf september ook de ontmoetings-
dagen en eventueel regiodagen. Dit zijn wel de 
taken die we zelf ook gekozen zouden hebben. 
Met z’n vijven gaan we er tegen aan, samen met 
Ada, Ira en stagiair Minke. Een penningmeester 
ontbreekt nog. Als u ambitie heeft ……….  
We vergaderen altijd in Nijkerk, elke maand met 
uitzondering van de zomermaanden. Het is een 
eind rijden. Gelukkig zijn we met z’n tweeën. We 
kunnen met elkaar overleggen, brainstormen, We 
zitten eigenlijk altijd op één lijn. Kennen elkaar 
goed. We zaten samen in het afdelingsteam van 
onze eigen afdeling, samen in het gewestelijk 
bestuur en nu samen in het landelijk bestuur. Tity 
is al 24 (18-11-1993) jaar lid en ik kom pas kijken 
met mijn zeven jaar, sept. 2010. (Wel een heilig 
getal.) 
Een uitdaging, waar we, in deze best moeilijke 
Passage-jaren, het beste van proberen te maken. 
En …… we zijn niet alleen: SAMEN MAKEN WIJ 

PASSAGE. Valt u iets op, geef het aan ons door, 
denk met ons mee. 
En wat zijn wij trots op de regiocoördinatoren en 
projectvrouw Passage-regio Groningen. Wij 
hopen jullie ook. Er zijn contacten met de 
afdelingsteams en er worden in onze regio’s 
dagen georganiseerd. Wij hopen er ook te zijn, 
nu iets meer aan de zijlijn. 
 

Vrouwen, afdelingsteams en leden, deze 
vrouwen kunnen het ook niet alleen. Willen jullie 
ook met hen meedenken. 
SAMEN MAKEN WIJ PASSAGE, Tity en Fija. 
 

500 Jaar Protestantisme 
De estafette ter gelegenheid 
van de herdenking van 500 
jaar Protestantisme kwam op 
zaterdag 4 maart naar de 
provincie Groningen, naar de 
Nicolaïkerk in Appingedam. 

Na de opening en het zingen van lied 722 waren 
we getuige van de overhandiging en het lezen 
van stellingen. Daarna hield Prof. Heleen Zorg-
drager een lezing over ‘Onvoltooide 
bevrijdingsgeschiedenis’. Na de pauze ging dhr. 
Harmen Jansen met vijf vrouwen in gesprek, met 
de voorzitter van de PKN Synode, een Marumer 
Passage-vrouw (ook actief in haar kerk), een 
vluchteling uit Armenië, een voorganger 
Groninger diensten en een CDA-lid van de 
Tweede Kamer.  
‘s Middags waren er workshops: bewonderde 
vrouwen op geloofsgebied, een lied of liederen 
zingen van dichteressen uit de Reformatie, 
Vrouwen uit de Bijbel, Sacrale dans en verder 
praten over ‘Onvoltooide Bevrijdings-
geschiedenis. Met een vesper, o.l.v. Barbara de 
Beaufort en met medewerking van de Huizinger 
Hervormings-cantate o.l.v. dhr. Kees Steketee, 
werd de dag afgesloten. 
 

Passage-regio Groningen wandelt, 21-04-‘17 
Vrouwen uit de regio’s Groningen-Noord, Oost, 

Zuid en West zijn aanwezig en 
genieten van koffie/thee en 
cake en praten bij.  
Fija opent de dag en heet alle 
vrouwen welkom. Het thema 
van deze dag is: 
‘Emmaüswandeling – Deel je 
leven’. Ze opent met een 

gedicht over ons: ‘Verloochen nooit’, onderschat 
je zelf niet. De weg gaan in jezelf is soms een 
moeizame tocht, maar vaak ook levendig en 
boeiend. Soms lijkt het op de weg van Jeruzalem 
naar Emmaüs. 
Fija vertelt over het ontstaan van Nienoord en 
wenst ons daarna allemaal een hele fijne 
ONTMOETINGSWANDELING toe. 
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Na de lunch luisteren we naar ‘Verhoalen ien ’t 
Westerkwartiers’, van Martje Grondsma-Wiersma.  
Fija sluit af met het gedicht: ‘De moerbeitoppen 
ruisten . . .’ van Nicolaas Beets. Samen sluiten we 
de dag af met het lied: ‘k Stel mijn vertrouwen op 
de Heer, mijn God’. 
 

Kerkendag Oost-Groningen  
Zaterdag 1 juli werd in 
Bourtange de Kerkendag 
Oost-Groningen gehouden. 
Wij als, Passage-regio 
Groningen, waren met een 
stand aanwezig. Graag werkten wij mee aan dit 
evenement. In onze stand was informatie te vinden 
over onze Kunst-, Cultuur- en Literatuurdag in 
Haren die op 28 september a.s. wordt gehouden, 
over Boekentaal Mondiaal, Moving Movies en onze 
activiteiten in de afdelingen. 

U kon ook gezellig een potje 
sjoelen. De brikken van de 
sjoelbak waren zelfgemaakt, 
wat het erg leuk maakte om 
een spelletje te spelen. Zelfs 
de commissaris van de 

Koning René Paas probeerde het even!  
Hebt u de prijs van de inhoud van de 
boodschappenmand geraden? Saskia Wubs uit 
Onstwedde was de gelukkige. Zij zat er het dichtst 
bij met € 27,85, dat was slechts 13 cent boven de 
inkoopprijs! 
Tot slot ontving iedere 
bezoeker/ster nog een klein 
presentje: een eigengemaakte 
brik met de uitnodiging voor de 
startavond van Passage- 
afdeling Onstwedde. 
Onze stand was te herkennen 
aan de kleur paars, waar wij onze stand mee 
versierd hadden. 
Er waren tal van workshops georganiseerd. Deze 
waren zeker de moeite waard om even in 
Bourtange te komen kijken. Wij keken met onze 
Passage-stand uit op de workshop van Liturgisch 
Bloemschikken, waar men tegen betaling aan kon 
deelnemen. Er werden prachtige bloemstukken 

gemaakt. 
De dag begon om 10.00 
uur met Hagenpreek, 
deze werd geleid door ds. 
Jan Eerbeek. Hij zal 9 
november a.s. ook op 
onze ontmoetingsdag te 

gast zijn en een lezing houden over zijn werk als 
gevangenispredikant. De Hagenpreek was een 
inspirerende en bemoedigende dienst om deze 
dag mee te beginnen. 
Helaas begon het na de zegen te miezeren en 
klaarde het pas in de loop van de dag op. 

Het weer hield ons niet tegen om met veel plezier 
iedereen van informatie te voorzien: wat is 
Passage en wat houdt ons bezig. 
Met dank aan Dirkje, Dinet, Jannie, Ria en 
Liesbeth. Samen zijn wij Passage. Het was een 
groot plezier om u allen te mogen ontmoeten. 
Dirkje Migchels, regiocoördinator Passage-regio 
Groningen-Zuid en lid van Passage-afdeling 
Onstwedde en Liesbeth Pentinga, regiocoördi-
nator Passage-regio Groningen-Oost. 
 

Regio-co: wat is dat?  
Schrik niet, de naam regio-co is 
mijn persoonlijke afkorting van 
regiocoördinator. Ik kort graag 
lange woorden af, zelfs voor 
deze boeiende functie met 
duidelijke taken, die toch elke keer weer anders 
ingevuld kan worden. Het woord co doet mij 
denken aan compagnon. Een persoon die met 
jou samenwerkt. Dat maakt de functie 
regiocoördinator zo betekenisvol. Door het 
contact met de Passage-vrouwen van afdelingen 
wordt het teamwerk versterkt. In de regio 
Groningen komen de vier regio-coördinatoren en 
projectvrouw Afien Kloosterhof maandelijks bij 
elkaar om opgedane ervaringen uit te wisselen 
en toekomstgericht te gaan werken. We willen 
door ons werk bereiken dat het Passage-gevoel 
van gezelligheid, informatie en actualiteit goed 
neergezet wordt. Voor vragen of verhalen kunt u 
ons vrijwel dagelijks via de mail of telefoon 
bereiken. Heeft u belangstelling voor deze 
functie? Over twee jaar zit onze taak erop en we 
vinden het prettig dat eventuele opvolgers onze 
motivatie en werkwijze kennen. Wij nodigen u 
van harte uit voor het persoonlijk contact met ons 
én om deze nieuwe Passage-ervaring rijker te 
worden. U kunt ons via mijn telefoonnummer en 
e-mailadres bellen/ mailen: tel.: 06-20189214; 
e-mail: hanjanniehuisman@gmail.com 
Jannie Huisman-Haaksma. 
 

Website/Facebook/Twitter 
Op de website van Passage kunt u informatie uit 
uw regio toevoegen en lezen. Wij vragen u 

nieuwtjes, foto’s en anekdotes of 
verhalen vanuit uw afdeling aan te 
melden voor plaatsing. Bij 

voorkeur periodiek.  
 

De gezamenlijke Facebookpagina – kijk bij  
Passage-regio Groningen – maakt vrouwen snel 
betrokken bij onze activiteiten.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Afien 
Kloosterhof-Tiesma, e-mail: artiesma@ziggo.nl 
 

 

mailto:artiesma@ziggo.nl

