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Beste Passage-vrouw, 

 

De zomer is aangebroken en de coronarestricties zijn zo goed als opgeheven. We kunnen 

er weer op uit! Fijn, naar een museum, een leuk stadje bezoeken of gewoon weer eens op 

visite. En voor wie ‘normaal’ te snel vindt gaan: het hoeft natuurlijk helemaal niet! Lekker 

thuisblijven met een mooi boek of eens een recept uitproberen, is ook heel fijn. Misschien 

is er één ding dat we hebben geleerd afgelopen jaar: onze agenda’s niet meer bomvol 

proppen en tijd nemen voor onszelf. 

Passage wenst u een fijne zomer! 

 

Winnaressen letterpuzzel op de website 

De oplossing van de letterpuzzel op de opgefriste website 

(www.passagevrouwen.nl) van Passage is: Lentezon.  

 

Mevrouw Veenstra uit Eastermar en mevrouw Nijenhuis uit 

Doezum ontvangen een heerlijk theepakket. Van harte 

gefeliciteerd!  

 

 

 

Christelijke organisatie Gave zet zich in voor vluchtelingen 

Er zijn veel vluchtelingen in ons land. Gevlucht uit een 

oorlogssituatie, uitzichtloosheid, chaos of onderdrukking. 

Ontheemd komen ze hier. In onzekerheid wachten ze of 

ze mogen blijven. Stichting Gave maakt kerken en 

christenen bewust van de Bijbelse roeping om 

vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om 

contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. Lees hier hoe zij dat doen 

(https://www.gave.nl/over-gave/werkwijze), en lees hier wat ú kunt doen 

(https://www.gave.nl/steun-gave). Bijvoorbeeld door een vluchteling uit te nodigen voor 

een activiteit. 
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Avonturenboek voor op de camping: De hemelproef  

1679. Midden in de Atlantische Oceaan, op het eiland St. 

Helena, is de achtjarige Angus druk bezig vogels te tellen en de 

positie van de sterren te markeren. De grote sterrenkundige 

Edmund Halley gaf hem dit als opdracht toen hij het eiland 

bezocht. En Angus wil niets liever dan in de voetsporen van 

meester Halley treden. Wanneer er rellen uitbreken op het 

eiland, wordt Angus met een geheime brief op zak als 

verstekeling aan boord van een schip gestuurd om hulp te gaan 

zoeken bij Halley in Londen. Een buitengewone roman over de 

vriendschap tussen een kleine jongen en een grote 

wetenschapper, en tegelijk een sprankelende vertelling over het 

verleggen van de grenzen van je verstand. Hemelproef van Olli Jalonen won de Finlandia 

Prize Prijs: € 23,99 ISBN: 9789023959502 

 

Nieuwsbrief Project Tanzania 

Bericht uit Kibosho Tanzania. In de nieuwsbrief van 

Women & girl empowering aandacht voor o.a. een 

fonds dat ze kregen via Passage om een 

biggenproject op te zetten in Kibosho. Met het 

fonds kunnen zij vrouwen opleiden in de 

varkenshouderij. Lees de nieuwsbrief (https://projecttanzania.nl/nieuwsbrief-april-mei-

2021/). In het najaarsnummer van Passage Magazine leest u meer over het project in 

Tanzania.  

 

Uitje: Ontmoet Maria Magdalena in het Catharijneconvent 

De mysterieuze Maria Magdalena had vele gezichten: van 

kroongetuige, zondares tot feminist. Ze wordt geassocieerd met 

de vermenging van seksualiteit, sensualiteit en zonde; een baken 

van hoop en een feministisch icoon. En was ze nu wel of niet 

getrouwd met Jezus? Voor het eerst krijgt ze haar eigen 

tentoonstelling. Ga mee op ontdekkingstocht langs historische 

bronnen, indrukwekkende schilderijen, hedendaagse beeldende 

kunst en populaire cultuur. Sta oog in oog met Maria Magdalena, 

en ontrafel haar beeldvorming door de eeuwen heen. De tentoonstelling is te zien tot en 

met 9 januari 2022 in het Catharijneconvent aan de Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht. 
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Recept: snelle paprikasoep 

Heel snel, heel makkelijk en heel lekker: soep van rode paprika’s. Snijd 

drie rode paprika’s en een courgette in stukjes. Bak de stukjes met een 

teentje knoflook en een uitje aan in een scheutje olijfolie. Roer er een 

pakje tomato frito door en een blikje kikkererwten. Breng op smaak met 

een groentebouillonblokje, groene kruiden als oregano of tijm of een eetlepel Marokkaanse 

kruiden, ras el hanout. Ook lekker met een lepel Griekse yoghurt! 

Oproep: wilt u meewerken aan het Passage herinneringsboek? 

In 2024 bestaat Passage 25 jaar. De projectgroep ‘herinneringsboek’ is onlangs gestart 

met de opzet voor het maken van een Passage herinneringsboek. Het boek komt medio 

2023 uit. Wilt u actief meewerken aan dit boek en/of heeft u suggesties voor de inhoud of 

leuke tips uit de rijke historie van Passage en haar voorlopers: laat dat weten via: 

servicepunt@passagevrouwen.nl.  

 

Schrijf ook een zomerverhaal en win een boek! 

In het zomernummer van Passage Magazine staat een 

heerlijk zomerverhaal en 22 schrijftips om zelf een mooi 

verhaal te schrijven. Doe mee en stuur uw verhaal voor 23 

augustus in en win het boek Schrijverig van schrijfcoach Kelly 

Meulenberg. Het thema is: Nu corona voorbij is.  

 

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

maatschappelijke vrouwenbeweging, voor alle leden. Redactie: Passage Magazine, 

Servicepunt Passage. Tips en reacties: redactie@passagevrouwen.nl. 
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