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Passage-vrouwen, ‘VOORUIT’ – nr. 2 
 

 
Beste Passage-vrouw,  

 

 Dit is de tweede extra nieuwsbrief van Passage. We willen u graag 

laten weten dat we ondanks de crisis, proberen er voor u te zijn. Op 

onze eerste nieuwsbrief hebben we al veel leuke reacties gekregen, 

dank u wel! Heeft u zelf een goed idee voor de nieuwsbrief? Stuur uw tip naar de redactie: 

redactie@passagevrouwen.nl                                          Passage wenst u fijne Paasdagen! 
 
Mededeling: coronavirus en activiteiten Passage 

Voorlopig zijn alle bijeenkomsten en uitstapjes van de Passage-afdelingen afgelast. Laten we elkaar tot steun 

zijn, door wat vaker de telefoon te pakken, of een mailtje of kaartje te sturen. Voor een digitale kaart kunt u 

terecht op onze website: www.passagevrouwen.nl -> Service -> E-cards. En denkt u er ook aan om zelf uw 

eigen afdelingsactiviteiten van de website te halen?  
  

 

Maak een paasbloemstuk 

Het is bijna Pasen, en dat is het ultieme moment om de lente in huis te 

halen. Maak een mooie schaal met kievitsbloemen, anemonen, 

ranonkels en blauwe druifjes. En natuurlijk wat paaseitjes. Kijk 

bijvoorbeeld op de website van Groei hoe u dat doet. 

 
   

  

 

Beluister de Matthaüs Passion eens anders 

Er zijn natuurlijk talloze manieren om te genieten van de Matthaüs 

Passion. Maar wat hoor je precies in Bachs meesterwerk? Hoe 

boetseert de meester koren, solisten en orkesten tot een dramatisch 

geheel? Hoe schept hij verraad, vertwijfeling, liefde en troost? Violist 

en Matthaüskenner Carel den Hertog neemt u mee. Op vrijdagochtend 

10 april op radio 4 te beluisteren tussen 7 en 9 uur.  

Alle voorgaande uitzendingen zijn te beluisteren via de website van 

radio 4. 

 
 

  

 

 

http://www.passagevrouwen.nl/
https://www.groei.nl/bloemschikken/voorbeelden/pasen/pasen-in-pastel
https://www.nporadio4.nl/podcasts/matthaus
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Boek: Dorst van Amélie Nothomb  

In ‘Dorst’ –alweer de achtentwintigste roman van de Belgische 

schrijfster Amélie Nothomb– laat zij Jezus Christus aan het woord. In 

de Belgische krant De Morgen vertelt zij over haar boek: “Dit is mijn 

zeer persoonlijke Jezus. Vier maanden lang probeerde ik me in te 

beelden hoe het voelt om als Jezus aan het kruis te bungelen.”  

‘Dorst’ is een aangrijpende en psychologische monologue intérieur van 

Jezus’ laatste momenten, die Nothomb zonder enige vrees of 

schaamte naar haar hand zet. De kracht van fictie in al haar glorie. 

‘Dorst’ is in het Nederlands vertaald door Marijke Arijs en kost €20,99. 

E-book: €9,99, Xander uitgevers. 

  

 

Blijf in beweging  

Minder bewegen zorgt ervoor dat uw spierkracht en conditie afnemen. 

Zeven simpele tips van fysiotherapeute Sevim Cinibulak om in 

beweging te komen: 

1. Sta elk uur even op uit uw stoel 

2. Werk in de tuin 

3. Doe een voorjaarsschoonmaak 

4. Maak een dansje door de kamer 

5. Beweeg elke ochtend mee met Nederland in beweging 

(Omroep MAX) 

6. Loop zoveel mogelijk  

7. Neem de trap een keer extra 

  

 

Maak (tuin)lichtjes van conservenpotten  

Ontvet de potjes grondig met afwasmiddel, citroen of azijn.  

Wikkel wat touw rond het potje en geef ‘m een kleurtje met spuitverf.  

Laat goed drogen. Spuit als de potjes droog zijn, een tweede laag verf. 

Laat weer drogen. Haal voorzichtig het touw weg en plaats  een 

kaarsje in de pot. 

 

  

  

 Maak een werk van barmhartigheid 



Passage-vrouwen, ‘VOORUIT’ – nr. 2, 09-04-2020 - 3 

 
 

 
 

De Werkgroep Religie is bezig met het uitwerken van de 7+1, de zorg voor de schepping-werken van 

barmhartigheid. De hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, 

de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven (uit: Mattheüs 25). In deze tijd van 

crisis heel actueel.  

 

We doen graag een beroep op uw creativiteit en vragen u om iets te maken over een van deze werken. Het 

mag van alles zijn: schilderen, handwerken, kleien, iets van papier-maché, plastic enz. Op internet zijn veel 

voorbeelden te vinden. Als uw werk klaar is, maakt u een foto en stuurt u deze met een korte omschrijving van 

de gekozen barmhartigheid en waarom u dit gemaakt heeft naar fjklunder@live.nl met vermelding van uw 

naam en Passage-afdeling. Wij maken van alle werken een presentatie. U kunt uw creatie op de afdeling of op 

een provinciale dag presenteren. 

 

Lieve vrouwen: wij wensen jullie veel geloof, hoop en liefde, Fija. 

 

 

 

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

vrouwenbeweging, voor alle leden. Redactie: Sam Dekkers, Servicepunt Passage. Contact: 

redactie@passagevrouwen.nl.  

 

mailto:fjklunder@live.nl
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