Passage afd. Loppersum

PASSAGE AFDELING LOPPERSUM
VOOR VROUWEN
MET HART VOOR
DE SAMENLEVING
OOG VOOR HUN
NAASTE EN GEVOEL
VOOR CULTUUR
WAT IS PASSAGE?
Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
die zich ten doel stelt te werken aan vorming en ontwikkeling
van haar leden, in al hun verscheidenheid, op het brede
terrein van nationale en internationale maatschappelijke
vraagstukken.
Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage ongeacht
geloofsovertuiging. Het lidmaatschap is plaatselijk
georganiseerd via meer dan 300 afdelingen in Nederland. De
afdelingen organiseren activiteiten, die kunnen gaan over
bijv. politiek, economie, geloof, kunst, cultuur, onderwijs,
arbeid, internationale vraagstukken, enzovoort.
Afdeling Loppersum telt 34 leden.
Bent u nog geen lid en wilt u graag eens komen kijken hoe het
bij ons is, dan bent u van harte welkom als gast op één van
onze avonden.
VERGADEREN
Wij houden onze vergaderingen elke derde woensdag van de maand

in de zaal van de Gereformeerde kerk aan de Burg. v. d.
Munnikstraat te Loppersum. We beginnen onze vergaderingen om
19.45 uur .
PROGRAMMA SEIZOEN 2018/2019.
19 september 2018
Spreker: mevr. M.Reimert uit Gasthuizen
Onderwerp: werk als tropenarts.
17 oktober 2018.
Spreker: de heer P. v/d Rest. (officier van justitie)
Onderwerp: openbaar ministerie en het strafrecht.
21 november 2018.
Spreker: ds. S. Alblas.
Onderwerp: Openbaring van Johannes. (voor ons een open boek? )
22 november 2018.
Ontmoetingsdag Zuidhorn.
Onderwerp: transgenders. Thema: “Verborgen in je naam”.
Spreker: prof. dr. H. E. Zorgdrager.
Middagprogramma door Kees Posthumus (verhalenverteller) en
Henk Glabbeek (muzikant)
“Esther”, een Perzische sprookje.
19 december 2018 .

Kerstviering.

16 januari 2019.
Spreker: mevr. R. Doff en ??
Onderwerp: historie Loppersum

uit Loppersum

20 februari 2019.
Jaarfeest, 70 jarig jubileum en 100 jarig bestaan v/d
landelijke vereniging.
20 maart 2019.
Spreker: mevr. A. v/d Louw uit Wagenborgen.
Onderwerp: gekleurd-gekleed.
17 april 2019.

Spreker: de heer J. Schuurman uit Garrelsweer.
Onderwerp: reis door IJsland
?? mei 2019.
Jaarlijks reisje.
Lijkt het programma u wat neem dan contact op met onze PR
vrouw mevr. M. Westers-Schaaphok, telefoon 572039.

