
Aan Passage-leden 

Passage-regio Groningen-Noord, Oost, Zuid en West 

Belangstellenden 

 

Uitnodiging Ontmoetingsdag op donderdag 22 november 2018 

 

Geachte Passage-leden en belangstellenden, 

Van harte nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Ontmoetingsdag. 

Deze zal zijn op donderdag 22 november 2018 In De Rank te  Zuidhorn.  

Het thema van de Ontmoetingsdag is 

Verborgen in je naam 

De Hebreeuwse naam Esther betekent "verborgen" - zoals God verborgen te werk gaat in dit 

verhaal. In het Perzisch is het "ster": vanuit de verborgenheid komt ze als een ster voor haar 

volk naar buiten. 

Transgender mensen komen uit de verborgenheid (van hun eerste naam) aan het licht, krijgen 

een nieuwe naam waarin ze zich pas echt gekend weten.  
 
 
In het ochtendprogramma, aanvang 10.00 uur, houdt  
prof. dr. H.E. (Heleen) Zorgdrager de lezing over  
 

Transgender personen en hun spirituele levensreis. 
 
Mevrouw Zorgdrager is hoogleraar aan de Protestantse 
Theologische Universiteit in de Systematische Theologie en zij heeft 
bijzondere aandacht voor genderstudies.  
Op de website https://www.pthu.nl is de brochure ‘Transgender, 
geloof en kerk’ te downloaden.  
 
 
Na een goed voorziene lunch en tijd voor het ontmoeten van bekende of nog niet eerder 
gesproken (Passage-) vrouwen, start om 13.00 uur het middagdeel. 
 
 
In het middagprogramma zien en horen we verhalenverteller  

Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek in de voorstelling 

Esther, een Perzisch sprookje 

Een actuele en muzikale versie van een oud oosters 

verhaal uit de bijbel wat vertelt over de Joodse vrouw 

die koningin van Perzië wordt.  

 



 

 

Praktische informatie: 

 

Datum: Donderdag 22 november 2018 

 

Aanvang: 10.00 uur 

vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar 

 

Afsluiting:  omstreeks 15.30 uur 

 

Plaats: G.K.V. ‘De Rank’, tel.: 0594-502593 

Westergast 8, 9801 AZ Zuidhorn, 

 

Kosten: inclusief koffie/thee en lunch 

€ 15,00 p.p.  

€ 18,00 p.p. voor niet-leden 

 

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 8 november a.s. via de link: https://aanmelden-

ontmoetingsdag-22november2018-groningen.eventbrite.nl .  

 

Betaling is entree-bewijs; er worden géén toegangskaarten toegestuurd!  

 

Dieetwensen kunt u laten weten via de e-mail bij servicepunt@passagevrouwen.nl  

Met vriendelijke groet, 
Namens de regiocoördinatoren en projectvrouw, 

 

 

Jannie Huisman – Haaksma 

Tel.06 20189214 
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