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Beste Passage-vrouw,
Dit is de laatste ‘vooruit’-nieuwsbrief van 2021. In deze nieuwsbrief aandacht voor het 75-jarig
jubileum van de afdeling Purmerend waar wel tien dames in één keer in het zonnetje werden gezet.
En het 85 jarig jubileum van afdeling Wieringermeer. Gefeliciteerd allemaal!
Begin december ligt Passage Magazine weer bij u op de mat. In deze nieuwsbrief een overzichtje
van de onderwerpen. En een korte impressie van de geslaagde K.C.L.-middag op 9 november jl.
waarin schrijver John Alexander Janssen te gast was. Hij lichtte een puntje van de sluier op over
het ontstaan van zijn boek ‘Trocadéro’.

Wij horen graag wat u van deze nieuwsbrief vindt. Heeft u tips voor leuke bijeenkomsten, nieuwtjes
of heeft u jubilea te vieren? Mail ons! info@passagevrouwen.nl Wij nemen deze aankondigingen
graag op in de nieuwsbrief.
Hartelijke groet, Passage

75 jaar Passage afdeling Purmerend en 85 jaar Wieringermeer.
Passage afdeling Purmerend, bestaat 75 jaar. Wij hebben tien jubilerende dames in het zonnetje
gezet:
drie dames voor hun 25-jarig lidmaatschap, één dame voor haar 30jarig lidmaatschap, twee dames voor hun 35-jarig lidmaatschap, twee
dames voor hun 40-jarig lidmaatschap en twee dames voor hun 45jarig lidmaatschap. De dames ontvingen een mooie hanger als
aandenken, fraai verpakt met de datum van het jubileum jaar erop (zie
bijgevoegde foto), hetgeen zeer werd gewaardeerd door de jubilerende
dames.
Ook de afdeling Wieringermeer vierde een jubileum van 85 jaar.
Beiden afdelingen van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

Passage Magazine 4 komt eraan
Op 1 december a.s. komt Passage Magazine uit. In dit laatste nummer
van dit jaar een verslag van de Klimaatpelgrimstocht. Wat beweegt
mensen om mee te doen? Ook hebben we een kerstverhaal dat er
bijna niet was, mooie columns van onze vaste columnisten en een
interview met Anne Sloot. Zij werkt met Tanzaniaanse vrouwen voor
het Kibosho biggenproject. Vrouwen houden in Tanzania de economie
draaiende. Logisch dat wij in hen investeren, vertelt ze in het interview.

Lekker lezen: Een thuis in Afrika door Irma Joubert
De zevenjarige Charles wordt naar het Schotse platteland gebracht
vanwege de bombardementen op Londen. Ondertussen probeert de
jonge majoor Oswald von Stein zich aan de andere kant van Europa
staande te houden tegen het Duitse leger. Ondanks hun verschillende
ervaringen hebben de jongens na de oorlog hetzelfde doel voor ogen:
een nieuw bestaan opbouwen in Afrika. Lukt het hun om een thuis te
vinden? De drie delen van de trilogie Onderweg naar Zuid-Afrika zijn
afzonderlijk te lezen. Liefhebbers van Jouberts werk zullen in dit
aangrijpende laatste deel vertrouwde personages uit de voorafgaande
boeken Hildegard en Het meisje uit het verscholen dorp terugvinden. Ook personages uit eerdere
boeken van Irma Joubert komen nog een keer voorbij. Daardoor mag Een thuis in Afrika wel gezien
worden als de kroon op Jouberts indrukwekkende oeuvre. € 24,99 ISBN 9789023960652

Terugblik op een geslaagde Kunst, Cultuur- en Literatuurmiddag
Op 9 november verzorgden we een live K.C.L.-middag vanuit de Ark
in Nijkerk. In de kerk was een handvol bezoekers, de meeste
vrouwen (en misschien ook mannen) hadden ingelogd om de middag
thuis online bij te wonen.
Het thema was ‘Buiten de lijnen’. De meditatie was op dit thema
gebaseerd. We leren van kleins af aan binnen de lijnen te kleuren, en
er zijn ook lijnen waar langs we leven zoals verkeersregels, wetten en
de tien geboden. Buiten de lijnen denken betekent de situatie vanuit
een ander oogpunt bekijken. Het grootste voorbeeld uit de bijbel is
Jezus, Zijn buiten de lijnen denken was tegen de wetten van de Schriftgeleerden.
Hoofdredacteur van Passage Magazine, Sam Dekkers, nam ons mee in de stappen die de redactie
maakt om het blad te maken. Passage Magazine is er speciaal voor de leden van Passage, laat de
redactie daarom weten van u van het magazine vindt! Te gast was schrijver John- Alexander
Janssen. Hij is auteur van het boek: ‘Trocadéro’. Om niet teveel over de inhoud van het boek te
verklappen aan degene die het boek nog niet hebben gelezen vertelt John-Alexander ons over het
ontstaan van het boek. John Alexander sloot af met een parabel over de draak. De uitzending is
terug te kijken via https://youtu.be/gGtj9Q65ilU

Netflixserie: Anne with an E
Met Anne with an E sluit Netflix aan bij een lange traditie
van verfilmingen van Lucy Maud Montgomery's geliefde
boekenreeks Anne of Green Gables. De eerste film over
Anne stamt al uit 1919. Terugkijken van deze stille film zit er
jammer genoeg niet in: alle filmrollen zijn verloren gegaan.
Sinds die tijd zijn er talloze versies van het verhaal
verschenen, van musicals tot Japanse animatieseries. Anne
with an E onderscheidt zich op een aantal manieren. Vanaf de eerste minuut valt op met hoeveel
zorg het negentiende-eeuwse Canada, waar het verhaal zich afspeelt, is neergezet. De huizen op
de sets doen geloven dat ze echt worden bewoond. Ook de stadjes barsten van het leven dankzij
de vele figuranten in fleurige kostuums.
Lees- en filmclubs
Volgend jaar verschijnen er nieuwe boek- en filmbesprekingen. Die krijgt u digitaal.
Ons verzoek aan u: wil iedere lees-/filmclub die de berichten nu over de post krijgt a.u.b. een emailadres opgeven waar deze besprekingen naar toe gestuurd kunnen worden?
Uw e-mailadres kunt u sturen naar: servicepunt@passagevrouwen.nl
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Internationale Dag ter Uitbanning van Geweld tegen vrouwen
25 november heeft de VN tot Dag ter Uitbanning van Geweld tegen vrouwen uitgeroepen.
Een dag om stil te staan bij het geweld tegen vrouwen.
Wist u dat:
•

1 op de 3 vrouwen en meisjes te maken krijgt met fysiek of seksueel geweld, meestal door
een partner?

•

Uit onderzoek blijkt dat er sinds de uitbraak van COVID-19 een toename is van het aantal
slachtoffers van huiselijk geweld wereldwijd?

•

Slechts 52% van de vrouwen vrijelijk kan beslissen over seksuele relaties,
voorbehoedsmiddelen en gezondheidszorg?

•

71% van alle slachtoffers van mensenhandel wereldwijd vrouwen en meisjes zijn, en 3 op
de 4 van deze vrouwen en meisjes seksueel worden uitgebuit?

De VN vraagt aandacht voor vrouwen en meisjes die te maken krijgen met geweld. Op de
site staan 10 manieren waarop u kunt meehelpen om geweld tegen vrouwen en meisjes te
stoppen.

Kerstliturgie ‘Buiten de lijnen’
Een avondvullende liturgie met Bijbellezingen, samenzang,
kerstvertelling en afbeeldingen in een presentatie. In de
powerpointpresentatie zijn naast afbeeldingen ook alle liederen
opgenomen zodat een gedrukte liturgie bij de viering niet nodig is. (Ook
als een afdeling niet beschikt over de technische middelen kan deze
liturgie worden gebruikt.)
In deze kersliturgie staan we stil bij vrouwen in de Bijbel die door
omstandigheden werden gedwongen ‘buiten de lijnen’ te denken en te
handelen. We ontmoeten natuurlijk de vrouwen die horen bij het
kerstevangelie: Maria, de moeder van Jezus en haar nicht Elizabeth. Daarnaast staan we stil bij
twee vrouwen uit het Oude Testament: Ruth en Tamar. Omdat hun namen genoemd worden in de
genealogie van Jezus krijgen deze vrouwen een plek in de kerstviering. Een stamboom volgt altijd
de mannelijke lijn. Maar Mattheus noemt in een overzicht van het voorgeslacht van Jezus de namen
van een aantal vrouwen. Dan moeten zij van betekenis zijn!
Kerstvertelling
Anna woont in een verzorgingshuis en kijkt terug op de periode tijdens Corona. Er veranderde veel
in korte tijd. Elkaar bezoeken was niet mogelijk. Toch waren er mooie initiatieven om verbonden te
blijven met elkaar. Er werd zelfs kerstfeest gevierd. Een verrassend en ontroerend verhaal.
Wilt u de kerstliturgie ontvangen?
Digitaal ontvangt u een powerpointpresentatie met o.a. alle liedteksten en de volledige uitwerking
van de liturgie. Inlichtingen bij Riet Dubbelman, rietdubbelman@gmail.com, 0251-236867 of 0650262902. De kosten zijn €15 euro: NL88 INGB 0001 6894 37, t.n.v. M.J. Dubbelman – Jansen
o.v.v. de afdeling.
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 hebt u suggesties voor de inhoud of leuke tips uit
de rijke historie van Passage en haar voorlopers: laat dat
weten via: herinneringsboek@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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