
 
 

 
 
 

Aan: afdelingen regio’s Groningen, landelijke leden, regiocoördinatoren, 
landelijke bestuursleden, projectvrouwen regio’s Groningen en leeskringen. 

Aan de regiocoördinatoren van de regio’s in Friesland en Drenthe verzoeken 
wij deze KCL-dag bij de afdelingen van uw regio bekend te maken.  

 
Nijkerk, juli 2019 
 
 
Geachte Passagevrouwen, 
 
Wij nodigen u van harte uit voor de dag van Kunst, Cultuur en Literatuur van Passage, christelijk 
maatschappelijke vrouwenbeweging op donderdag 14 november 2019 
In de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren. 
 

Het thema is     Verlangen 
 
Dit thema is gebaseerd op ons jubileumjaar van Christelijke vrouwen organisatie. 

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.  

Het programma  
Vanaf 9.15 uur ontvangst met koffie of thee.  

Om 9.45 uur welkom en opening door projectvrouw en dagvoorzitter Afien Kloosterhof. 
 

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 lezing 
over de AMSTERDAMSE SCHOOL. 

Anja is schrijfster van het boek Startend in Amsterdam, waar deze 
bouwstijl z’n oorsprong vindt. In de lezing gaat ze vooral in op de 
prachtige voorbeelden hiervan in Groningen, stad en platteland. Onder 
andere de architecten Egbert Reitsma, Siebe Jan Bouma en Evert van 
Linge ontwikkelden hier een eigen variant, die ook wel ‘Groninger 
Amsterdamse School’ wordt genoemd. 

  



 

 

 
Wij zullen ook verrast worden door de muzikale omlijsting van 
Jan Henk de Groot. Midden jaren 80 luisterde Jan Henk bij opa en oma 
aandachtig naar Ede Staal en de Stamtoavel van Radio Noord. Nu ruim 30 
jaar later hoort Jan Henk zelf bij de top van de Grunneger muziek. 

Op de KCL-dag zal Jan Henk zijn mooiste liedjes spelen afgewisseld ‘mit 
staarke verhoalen!’ 
 
Om 15.15 uur wordt de dag afgesloten, waarna u kunt napraten met koffie en thee. 

Er is weer een boekentafel. Ook Joke Verweerd zal haar boeken meenemen. 

 

Praktische informatie: 

 

Datum: Donderdag 14 november 2019 

 

Aanvang: 09.45 uur 

vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar 

 

Afsluiting:  omstreeks 15.15 uur 

 

Plaats: Ontmoetingskerk Haren, tel.: 050 537 0115 

Sterremuurweg 4, 9753 AV Haren 

 

Kosten: inclusief koffie/thee en lunch  

€ 15,00 p.p. 

€ 18,00 p.p. voor niet-leden  

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 6 november  a.s. via: 

https://kcl14november2019haren.eventbrite.nl voor aanmelden en betalen. Let op! Betaling is 

aanmelding én entree-bewijs. Er worden géén toegangskaarten verstuurd! Lukt betalen via de link 

niet, of heeft u dieetwensen, dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt tel 033 247 34 87 of 

via de mail: servicepunt@passagevrouwen.nl 

Met vriendelijke groet, 
Namens de regiocoördinatoren en projectvrouw, 

 

Afien Kloosterhof 

 

https://www.google.nl/search?client=firefox-b&dcr=0&q=ontmoetingskerk+haren+telefoon&sa=X&ved=0ahUKEwjOtv2V9IDaAhWP_aQKHTjOCwwQ6BMIqwEwEQ
https://www.google.nl/search?q=ontmoetingskerk+haren&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=jSS0Wq-sELSk8wfJtZiIAw
https://kcl14november2019haren.eventbrite.nl/
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