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 Passage-vrouwen, ‘VOORUIT’ – nr. 1 

  

 

Beste Passage-vrouw,  

 

Het coronavirus heeft ons leven op z’n kop gezet. We maken ons 

zorgen om onze dierbaren, medemensen en onszelf. Voorlopig geen 

uitjes of gezellig samenzijn. Om deze tijd wat te verlichten stuurt de 

redactie van Passage Magazine u eens in de twee weken een speciale 

nieuwsbrief vol leuke tips voor thuisactiviteiten en ideeën om de moed 

erin te houden. Heeft u zelf een leuk idee dat u wilt delen met andere 

Passage-vrouwen? Stuur uw tip naar de redactie: 

redactie@passagevrouwen.nl 

 

 

Schiet het al op vrouw?  

Voorlopig zit een bezoek aan een dierentuin of park er niet in en juist 

nu worden er veel dieren geboren! Gelukkig hangen er webcams in de 

buurt van nestjes en broedplaatsen. Te zien op de site van de 

vogelbescherming, bijvoorbeeld.  

 
 

  

 Een kaartje sturen 

Wilt u iemand een hart onder de riem steken? We hebben op de 

Passage-website tientallen leuke kaartjes die u kunt versturen. En het 

mooie is: u hoeft uw huis er niet voor uit. 

 
 

  

 

Bijbelse verhalen in foto’s 

Beeldend kunstenaar Caroline Waltman maakte een fotoboek waarin 

ze de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, visueel 

vertaalt in een 609 foto's. De combinatie Bijbeltekst en eigentijdse 

foto's blaast als het ware nieuw leven in een eeuwenoud verhaal en 
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zet aan tot reflectie. Voorwoord van Désanne van Brederode. Het boek 

Paradisewill.com is te bestellen voor 19,95 via uitgeverij Berne Media. 

Tot 1 juni verzendt Berne Media alle boeken gratis! 

 
 

  

 

Kijk een mooie film  

Nu de filmkringen tijdelijk niet door kunnen gaan, is Netflix een mooi 

alternatief. Dit platform biedt talloze mooie films. Neem Seeing Allred. 

Gloria Allred is een invloedrijke Amerikaanse 

vrouwenrechtenadvocate, de documentaire vertelt haar verhaal. Hoe 

ze het opneemt tegen grote namen in de politiek en het bedrijfsleven 

om meer en betere vrouwenrechten af te dwingen. Hoe ze haar 

cliënten helpt te ontwikkelen van slachtoffers tot voorvechters van 

verandering. 

 

 

 

Zussenliefde 

Elke dag een overdenking of een bemoediging, juist nu kunnen we die 

goed gebruiken. Op de website van Zussenliefde staan er talloze.  

  

  

Heeft u het nieuwste nummer van Passage Magazine al gezien? 

Het is een mooi nummer geworden. Er staat een interview in met 

predikant en docent Almatine Leene. Zij legt uit waarom emancipatie 

een zaak is van vrouwen én mannen. En een gesprek met 

dialoogbegeleider en ouderenadviseur Coby Knol-Krijger over de 

invulling van de laatste levensfase. Maar natuurlijk ook columns, 

boekentips en heel veel jubilea. En ter bemoediging van het bestuur 

een leuke kaart met een prijspuzzel! Succes!                     

 

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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