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Beste Passage-vrouw, 

In deze extra nieuwsbrief aandacht voor: een webinar op 15 december, een online 

adventsbijeenkomst van afdeling Nijkerk, de activiteiten van verschillende afdelingen en 

ideeën voor een coronavrij kerstfeest.  

De feestdagen staan weer voor de deur en dit jaar wordt 

het helaas anders dan anders.  

De situatie rondom kerst is nog vrijwel onbekend.  

Met hoeveel dierbaren kunt u kerst dit jaar vieren en hoe 

kunt u het gezellig maken zoals het normaal zou zijn?  

Wij hopen dat u er het beste van maakt! Heeft u een leuk idee voor deze nieuwsbrief dat u 

wilt delen? Stuur uw tip naar: redactie@passagevrouwen.nl 

 

Webinar 15 december 2020 – 60plusPlaza! 

Al bijna 250 Passage-vrouwen hebben inmiddels kennis gemaakt met het digitale platform 

60PlusPlaza waarvan een deel speciaal is ingericht voor leden van Passage. Met een 

eigen ‘gemeenschapshuis’ waar u met andere Passagevrouwen in contact kunt komen, 

met volop inspiratie op het gebied van kunst, cultuur en religie en natuurlijk met veel 

puzzels voor de broodnodige ontspanning. Een leuke en zinvolle tijdsbesteding voor de 

komende weken waarin u ongetwijfeld nog veel tijd thuis zult doorbrengen.  

 

Nieuwsgierig geworden? U hebt nog een laatste 

mogelijkheid om tot het eind van dit jaar gratis 

gebruik te maken van de mogelijkheden van 

60plusPlaza!  

 

Webinar 

U kunt nu op een makkelijke manier kennismaken met dit platform. Op dinsdag 15 

december, van 11.00 tot 11.45 uur, kunt u via het internet meekijken met een live-

uitzending waarin Kasper Boon,  de ontwikkelaar van dit platform, u meeneemt in alle 

leuke en interessante opties op de website. U kunt deze uitzending eenvoudig thuis 

bekijken op uw pc of laptop en hoeft er dus de deur niet voor uit.  Zo’n uitzending wordt 

ook wel een ‘webinar’ genoemd (dat is een samentrekking van web en seminar).  
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Doordat de uitzending live wordt uitgezonden is het zelfs mogelijk - als u dat wilt - om via 

de chat vragen te stellen aan de sprekers!  

Ontwikkelingen Passage 

Naast een toelichting op de mogelijkheden van 60PlusPlaza, zal Ada Houtman, voorzitter 

van het landelijk bestuur, een korte presentatie houden. Ze neemt u mee in een aantal 

ontwikkelingen in en om de vereniging en blikt alvast, zo aan het eind van dit jaar, met u 

vooruit. Het is voor iedereen een moeilijke tijd (geweest) en graag steekt ze u, namens het 

landelijk bestuur, via deze weg een hart onder de riem.  

 

Wij hopen op zoveel mogelijk kijkers. Ook voor Passage is zo’n ‘webinar’ iets nieuws en 

dus best wel spannend. Doet u met ons mee?   

 

Aanmelden tot 7 december 

U meldt zich als volgt aan voor de live-uitzending (let op: deze procedure geldt alleen voor 

vrouwen die nog géén abonnee zijn van 60Plusplaza):  

1. Stuur uiterlijk 7 december een mail naar servicepunt@passagevrouwen.nl met in 

de onderwerpregel ‘aanmelding webinar’. Vermeld in de mail duidelijk uw voor- en 

achternaam.  

2. Houdt vervolgens uw mailbox in de gaten: op vrijdag 11 december ontvangt u 

namelijk een mail met inloginstructies voor 60plusPlaza. Let op: deze mail ontvangt 

u niet rechtstreeks van Passage, maar van onze samenwerkingspartner Skillstown.  

3. Log vervolgens alvast een keer in met de ontvangen gegevens op 60plusplaza.nl. 

Het is belangrijk om dit vóór 15 december gedaan te hebben, zodat u zeker weet 

dat alles werkt en u op 15 december ontspannen van de uitzending kunt genieten.  

4. Nadat u zich hebt geregistreerd op 60plusPlaza, kunt u op 15 december de live-

uitzending bekijken én tot eind van dit jaar gebruik maken van alle leuke en 

informatieve opties op de site.  

5. Hebt u op 15 december om 11.00 uur geen tijd om te kijken maar u wilt wel de 

uitzending terugkijken? Dat kan! Als u zich hebt aangemeld kunt tot een half jaar na 

datum de uitzending terugkijken via 60plusPlaza.nl.  

Hebt u zich al eerder aangemeld voor 60plusPlaza? Dan is aanmelden nu niet nodig en 

kunt u direct op 15 december, vanaf 11.00 uur, op uw computer of laptop inloggen en 

meekijken. Hebt u al een tijdje niet meer ingelogd? Controleer dan tijdig of alles nog werkt 

om een teleurstelling op de dag zelf te voorkomen.   

 

Graag tot 15 december! 
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Adventsbijeenkomst 8 december 2020: Vol verwachting 

Vanwege de coronamaatregelen zal er een landelijke 

Passage-adventsbijeenkomst zijn op 8 december 

2020, vanaf 19:30 uur vanuit de Ark in Nijkerk.  

De organisatie wordt door afdeling Nijkerk verzorgd.  

Het thema van deze bijeenkomst is: Vol verwachting.  

 

We staan stil bij drie bijzondere verhalen over vrouwen die verwachtingsvol naar de 

toekomst kijken. Het eerste verhaal is dat van Rebekka, de moeder van Jakob en Esau.  

Zij staat letterlijk aan de wieg van Israël. Het tweede verhaal is dat van Maria, die als jonge 

vrouw te horen krijgt dat ze de moeder van de Heer wordt. Het derde verhaal is het actuele 

verhaal van Maria Garcia de Frutos, die werkte als verloskundige in een 

vluchtelingenkamp. Daar ontdekte ze wat verwachting is in een wereld vol onzekerheid.  

 

De bijeenkomst wordt geleid door theoloog, schrijver en verhalenverteller Erik Idema. 

Zangeres Nicoline van der Laan zingt bekende en minder bekende advents- en 

kerstliederen onder leiding van pianist Michiel Liefting.  

Via de knop hiernaast kunt u online meekijken. (www.de-ark-

nijkerk.nl) We hopen dat u er (online) bij bent!  

Zonnestraaltjes uit Zuidhoorn 

 

Afdeling Zuidhorn wil graag iets vertellen over wat zij tijdens 

de moeilijke coronatijd met en voor de leden gedaan 

hebben en nog doen. 

 

“Tijdens de eerste golf heeft het bestuur alleenstaande 

leden telefonisch benaderd om te horen of er problemen waren. Dit leverde hele fijne 

gesprekken op en het bleek dat iedereen er toch wel goed mee om kon gaan. Helaas 

moesten sprekers afgezegd worden en konden de ledenvergaderingen niet doorgaan. 

Vol goede moed heeft het bestuur toch een jaarprogramma voor elkaar gekregen. 

Misschien wel tegen beter weten in, maar toch. Tot ieders teleurstelling moesten ook nu 

weer sprekers worden afgezegd.” 

 

“Voor het nieuwe seizoen hebben we een nieuwsbrief/kaart gemaakt welke door de 

bestuursleden zoveel mogelijk zelf zijn afgegeven. 
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Hierin werd gevraagd om leuke reacties door te sturen in de vorm van ‘Zonnestraaltjes’.  

En ja hoor er kwamen erg leuke verhalen binnen. Voor de volgende nieuwsbrief liggen er 

alweer ‘Zonnestraaltjes’ klaar. Zo proberen wij toch binding te houden met elkaar in deze 

bijzondere tijd. Natuurlijk worden de ledenvergaderingen erg gemist, maar we hopen op 

betere tijden. We blijven vol goede moed!” 

Coronavrij kerstfeest 

 

Vrouwen uit alle windstreken stuurden ideeën naar het 

Landelijk bestuur voor een CORONAvrij kerstfeest: Bedankt 

voor jullie bijdrage! 

 

Glossy aan alle leden uitdelen. 

Inhoud: Gedicht, YouTubelied (als de nieuwsbrief digitaal gaat), kerstverhaal Bijbels/vrij 

verhaal, kerstlied, wens/spreuk, kerstplaatjes met of zonder tekst, 

kerstpuzzel/quiz/kerstwoordzoeker, recept voor iets lekkers + chocolademelk, wensen, 

gedichten, verhaaltjes van de leden, voor op weg naar kerst.   

 

Rondbrengen (eventueel zelf maken): Kerststukje, ster, kerstkaart, 

kerstlied, iets lekkers, kaars, mondkapje, kerstkransje.  

Alles op weg naar kerst! 

 

Samen:  

− In groepjes (zoveel vrouwen als op dat moment mag) bij elkaar komen + kerstliturgie. 

Open deurtje: wie wil bezoek ontvangen? 

− WhatsApp-groepjes maken van zes vrouwen. Tijd afspreken. De beheerder beeldbelt 

(op de camera bovenaan het groepje op de camera drukken) de zes vrouwen.  

Samen een liturgie volgen. Kun je ook samen zingen!    

− Samen iets knutselen: kerststukje of iets dergelijks. 

− Op de avond dat je kerst had willen vieren op de aanvangstijd allemaal thuis een 

kaarsje aansteken + Komt allen tezamen zingen.   

− Heb je een maandelijks krantje dan voorop een ster met waxinelichtje plakken. 

− Bij alle vrouwen langsgaan met Licht, een kerstgedicht en een waxinelichtje in een 

mooie verpakking. 

− Lijstje maken met namen. De eerste brengt iets (kerststukje, kerstverhaaltje, gedicht, 

kaart, ...) bij de volgende. De tweede bij de derde, enz. De onderste van de lijst brengt 



het naar de eerste. Op deze manier spreek je een paar mensen en voel je je 

verbonden met ‘Passage’. 

 

Intranet 

Op Intranet staan allemaal kerst liturgieën. 

Ook op internet zijn verschillende vrije verhalen te vinden:  

Enkele voorbeelden hiervan kunt u vinden door op de volgende links te klikken.  

https://www.beleven.org/verhalen/lijsten/soorten.php?soort=Kerstverhaal 

https://www.kerstverhaalmeteenboodschap.nl/  

https://www.sdok.nl/system/files/3a8369b3ced7fabcedfd6ea2f2066daf.pdf  

 

Pelgrimspad Odoorn  

Wie op zoek is naar religie en bedevaart in de regio van 

Odoorn kan het Pelgrimspad Odoorn lopen, een 

wandelroute over 6,5 of 9,5 kilometer. Wandelaars lopen 

langs plekken en bezinningsmomenten, die door Marchinus 

Elting en Helene Westerik zijn beschreven. 

Beiden zijn verbonden aan de kerkelijke gemeenschap van 

Odoorn en tevens initiatiefnemers van de wandeling. 

Daarvoor kregen zij hulp van de stichting Oringer Kerk en 

Cultuur en fotograaf Marten Eppinga. 

De wandeling staat beschreven in een boekje dat bij de Oringer Marke of na een 

kerkdienst verkrijgbaar is, maar ook bij Bakker Joost in het dorp. 

Suzan Seegers 

Suzan Seegers heeft voor ons tijdens de jubileumviering van 100-jaar 

vrouwenbeweging in oktober 2019 gezongen. 

Nu heeft zij doordat we niet of minder fysiek bij elkaar kunnen komen  

een speciale Fan actie ‘SuuS-FAN’ 

Door hier lid van te worden ontvangt u o.a.: 

- TWEE online concerten, met als eerste een winterconcert 

- Elke maand een persoonlijk mailtje 

- Leuke win-acties 

https://www.beleven.org/verhalen/lijsten/soorten.php?soort=Kerstverhaal
https://www.kerstverhaalmeteenboodschap.nl/
https://www.sdok.nl/system/files/3a8369b3ced7fabcedfd6ea2f2066daf.pdf
https://www.beleven.org/verhalen/lijsten/soorten.php?soort=Kerstverhaal
https://www.kerstverhaalmeteenboodschap.nl/
https://www.sdok.nl/system/files/3a8369b3ced7fabcedfd6ea2f2066daf.pdf


- Leuke SuuS verrassingen 

- Digitale liedjes, speciaal voor de fans 

Nieuwsgierig? 

Meer informatie vindt u door hier te klikken. (https://suzanseegers.nl/suusfan/) 

Afdeling Bunschoten 

 

De leden van de afdeling Bunschoten worden per 

persoonlijke nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het 

wel en wee. Ook hebben ze allemaal een door teamleden 

gemaakt memory spel ontvangen, waarop o.a. zij zelf 

stonden afgebeeld en ook alle leden bij elkaar, met een 

begeleidend schrijven. Ze hebben allen persoonlijk bezoek 

ontvangen en leden bezoeken leden. Ook hebben de boekdames geïnventariseerd of 

iedereen een e-mailadres heeft of een nieuw gewoon adres en hebben ze een mooie doos 

chocolade ontvangen. Wellicht een tip voor andere afdelingen!  

 

Ook schrijft Maria Dijkhuizen van Veen af en toe een stukje over de afdeling in het 

plaatselijk blad. We wachten nu het voorjaar af en wellicht bedenken we dan weer iets 

nieuws.  

Ben jij al besmet? bijlage 

 

Martje Grondsma – Wiersma bedacht een Sketch voor twee 

Passage vrouwen.  

Wil u dit lezen en/of ook uitvoeren lees dan de bijlage bij 

deze nieuwsbrief.  

 

Colofon. Deze nieuwsbrief is een speciale uitgave van Passage, christelijk-

maatschappelijke vrouwenbeweging, voor alle leden. Redactie: Sam Dekkers, Servicepunt 

Passage. Contact: redactie@passagevrouwen.nl.  
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