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Beste Passage-vrouw, 

Wat een verrassing, het nazomerweer! Dat kunnen we wel gebruiken na zo’n frisse zomer. 

Goed weer om er nog eens op uit te gaan. We hebben deze keer extra uitjes opgenomen 

in de nieuwsbrief. Wat dacht u van een bezoekje aan de Binnentuinen van God? Wandel 

langs de tot in detail nagebouwde Bijbelse voorstellingen. Of bezoek een van de prachtige 

botanische tuinen in Nederland.  

Dit najaar komen hopelijk ook de jubileumfeesten weer op gang. Ook bij u? We horen 

graag wat de plannen zijn binnen uw afdeling!  

Hartelijke groet, Passage 

 

Kunst Cultuur Literatuur-uur op uw laptop/computer/telefoon 

Op 9 november 2021 gaan we ’s middags om 14.00 uur een uitzending verzorgen over 

o.a. het boek Trocadéro van John Alexander Janssen. 

 

In verband met Corona zijn heel veel ‘dagen’, zoals de 

ontmoetingsdagen en K.C.L. – dagen vervallen en is er ook voor 

dit najaar nog niets gepland. Als landelijk bestuur willen we u ter 

compensatie toch graag een alternatief aanbieden in de vorm van 

een digitale lezing.  

U krijgt hierover nog meer informatie, maar deze 

vooraankondiging is bedoeld voor hen die het boek voorafgaand 

aan deze bespreking vast willen lezen. 

   

Samenvatting 

Na de belangrijkste sollicitatie van zijn leven neemt Julian Perceval de trein naar Parijs, om 

een oude belofte in te lossen. Hij is niet op zoek naar vriendschap, maar ontwikkelt toch 

intensieve banden met zijn buurmeisje en met twee Nederlandse studenten. Het contact 

met een van hen, tegen de achtergrond van een explosief en woelig Parijs’ decor, neemt 

echter gaandeweg verontrustende vormen aan. Zodanig zelfs dat alles wat hem lief is op 

het spel komt te staan en een verlies onvermijdelijk lijkt. Maar, wat betekent redding 

eigenlijk, als je schade lijdt aan je ziel? 

Trocadéro gaat niet alleen onder je huid zitten, dit boek daagt uit tot reflectie. 

 
 



Lekker lezen: Al die dingen door Emiliy Spurr 

In Al die dingen staat de onvergetelijke vriendschap tussen het jonge 

meisje Rae en haar buurvrouw centraal. Als Rae’s moeder op een 

dag zomaar is verdwenen, gaat ze in eerste instantie gewoon door 

met wat ze altijd doet. Totdat de buurvrouw argwaan krijgt en haar 

vertrouwen probeert te winnen. Langzaam ontwikkelt zich een 

vriendschap, maar groeit bij Rae ook de angst dat ze op een gegeven 

moment de werkelijkheid onder ogen moet zien – en wat dan?  

Al die dingen geschreven door Emily Spurr verschijnt op 14 

september € 21,99 e-book € 9,99 

 

Bezoek de Binnentuinen van God 

In een voormalig zwembad op de 

Veluwe liet een christelijke ondernemer 

tot in detail Bijbelse voorstellingen 

nabouwen. Het gebouw bestaat uit vier 

ruimten: de eerste twee gaan over God 

als schepper van hemel en aarde, de 

derde over Jezus en de laatste over de 

Heilige Geest. In de ruimte over Jezus 

staat het pronkstuk van de Binnentuin: een levensgrote replica van Jezus’ vermeende graf 

in Jeruzalem. Wandel langs prachtige rotspartijen en grotten en zie hoe op unieke wijze 

het christelijk geloof is uitgebeeld. De Binnentuin over God geeft – behalve op zondag – 

dagelijks rondleidingen van twee uur: www.binnentuinovergod.nl Bezoekadres: Binnentuin 

over God, Hunnenweg 67 in Voorthuizen. 

 

Open monumentendagen  

Op 11 en 12 september a.s. zijn de Open 

Monumentendagen. Bezoek bijvoorbeeld het 

museumpark Orientalis van Heilige Land Stichting. 

Dit is het oudste openluchtmuseum van Nederland. 

De kleurrijke wereld van het jodendom, christendom 

en de islam komt tot leven in een 30 hectare groot 

rijksmonument. Het park is voor individuele 

bezoekers alleen nog geopend tijdens het weekend van 11 en 12 september. meer 

informatie leest u op de website: https://www.museumparkorientalis.nl/ 

Kijk op https://www.openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naartoe/ voor meer tips voor leuke 

bezoekjes tijdens de Open Monumentendagen. 

http://www.binnentuinovergod.nl/
https://www.openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naartoe/


 

Regiovergadering  

In het najaar staan de regiovergaderingen voor de afdelingsteams gepland. De 

contactpersoon van de afdeling heeft hiervoor al een uitnodiging ontvangen of ontvangt 

deze binnenkort. 

 

Bijeenkomsten afdelingen 

Nu bij diverse afdelingen ook de bijeenkomsten weer beginnen en de programma’s naar 

de leden zijn gestuurd, willen wij vragen om ook de afdelingswebsite weer bij te werken. 

Zo kan iedereen zien wat er bij uw afdeling wordt georganiseerd.  

Gezond ontbijt 

Dit ontbijt maakt u ’s avonds. Roer het ’s ochtends nog even door en voeg wat fruit en 

noten toe. Een goed begin van de dag!  

 

Meng deze ingrediënten door elkaar en zet ’s avonds in de koelkast:  

50 g (fijne) havermout 

1eetlepel gebroken lijnzaad 

1-2 el esdoornsiroop 

1 theelepel koek- en speculaaskruiden 

snufje zout 

handje rozijnen 

150 ml (plantaardige) melk 

Maak ’s ochtend af met bijvoorbeeld wat fijngehakte nootjes, bramen of mandarijntjes.  

Botanische tuinen  

In Nederland zijn 27 Botanische tuinen, 

allemaal met een eigen karakter. Neem de 

Botanische tuin van Utrecht. De tuin is 

aangelegd in 1639 en daarmee een van de 

oudste van Nederland. De tuin wordt nog altijd 

gebruikt als ondersteuning van onderwijs en  

onderzoek, maar tegenwoordig spelen ook de 

publieksfunctie en natuurbescherming een 

belangrijke rol. U vindt er een grote kas vol tropische planten, waaronder de stekelige 

kapokboom, wonderlijke orchideeën en bekende tropische soorten als banaan en cacao.  

Kijk op https://www.botanischetuinen.nl/nl voor een botanische tuin bij u in de buurt.  

 

 

https://www.dille-kamille.nl/kaneel-gemalen-40-gram-80018.html
https://www.botanischetuinen.nl/nl


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 

waarschijnlijk in 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.  

 

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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