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Beste Passage-vrouw, 

 

In deze extra nieuwsbrief aandacht voor: online een kerkdienst bezoeken, een boek over 

vrijheid en natuurlijk Koningsdag. Dit jaar geen feestelijkheden of vrijmarkten en zelfs de 

koning viert zijn verjaardag thuis. Gelukkig is er een oplossing. En heeft u servies over dat 

u nu niet op de vrijmarkt kunt verkopen? Beschilder het en hang het op. Heeft u een leuk 

idee voor deze nieuwsbrief dat u wilt delen? Stuur uw tip naar: 

redactie@passagevrouwen.nl 

 

Winnaars puzzelkaart 
We kregen een hele stapel inzendingen op onze puzzelkaart in Passage Magazine 

nummer 2. Hartelijk dank! Uit de kaarten hebben we vijf winnaars getrokken: C. Aasman-

van Grootheest, Zwindezen, P. Breeuwsma-de Boer, Nijland, T. Mulder-Mager, Norg, Ria 

Zandman, Aalten en Joke Govers, Raamsdonksveer. Van harte gefeliciteerd, u ontvangt 

een mooi lentepakket. 

                
  

Koningsdag 
 Maandag 27 april is het Koningsdag. Alle festiviteiten 

rond de viering van de verjaardag van de koning zijn 

afgelast. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen 

heeft daar iets op gevonden en een speciale website 

gemaakt. Op dit platform kan iedereen online 

samenkomen om het oranjegevoel van Koningsdag ook 

nu te beleven. 

 

mailto:redactie@passagevrouwen.nl
http://www.koningdagthuis.nl


    

 Kerkdienst beluisteren 

 

Tijdens de persconferentie van dinsdag 21 april, heeft 

premier Rutte aangegeven dat de maatregelen rond 

bijeenkomsten en evenementen zijn verlengd tot en met 1 

september 2020. Dat betekent dat de deuren van de 

kerken helaas gesloten blijven. Wilt u geen kerkdiensten 

missen? Online zijn er heel wat kerkdiensten terug te 

beluisteren of zelfs live te bekijken.  

 
 

 Olifanten kijken 

 

Heeft u inmiddels alle klusjes die u kon bedenken al 

gedaan en slaat de verveling soms toe? Geen zorgen! 

Bezoek de dierentuin online. Onder andere Diergaarde 

Blijdorp in Rotterdam en Dierenpark Amersfoort hebben 

webcams opgehangen in de verblijven van verschillende 

bewoners. Zo kunt u bijvoorbeeld binnenkijken bij de 

leeuwen in Blijdorp of bij de olifanten in Amersfoort. 

 
 Boek: In liefde als het erop aan komt 

 

In ‘Liefde als het erop aan komt’ vertelt Daniela Krien de 

verhalen van vijf vrouwen die opgroeiden in de DDR en 

als jongvolwassenen de val van de Muur meemaken. 

Waar eerder grenzen waren, is nu vrijheid. Maar vrijheid 

is evengoed dwingend. Het dwingt je keuzes te maken. 

De zoektocht van de vrouwen naar geluk en liefde 

hebben de vijf met elkaar gemeen. Maar wat betekent 

liefde eigenlijk, in deze tijden?  

‘Aangrijpend en ontroerend, zonder ideologische 

pretenties maar mét uiterst precieze observaties van het 

alledaagse.’ – Deutschlandfun 

 

In liefde als het erop aankomt – Daniela Krien vertaald 

door Annemarie Vlaming. Uitgeverij Ambo/Anthos € 20,99 

e-book € 12,99 

https://www.diergaardeblijdorp.nl/webcams/
https://www.diergaardeblijdorp.nl/webcams/
https://www.youtube.com/watch?v=9b9pEoxEWT8&feature=emb_logo
https://portal.eo.nl/samengeloven/kerkdiensten?gclid=Cj0KCQjws_r0BRCwARIsAMxfDRhWnu7IGW5EMLCTTkiGqd60fiHNJ-NU3FjqI0JE-DWxTGB84ss3bWIaAk4jEALw_wcB


 Spat een servies 

 

Losse serviesstukken? Zonde om weg te gooien! Met wat 

verf worden het mooie eyecatchers voor aan de muur!  

Benodigdheden: Borden, rietjes, boormachine, 

bordenspanner, porseleinverf, schroeven, oven 

 

Droog de borden met een theedoek. Doop een rietje in de 

verf en blaas de verf op het bord. Spatten kan ook met 

een oude tandenborstel o.i.d. Zet de bespetterde borden 

90 minuten in een oven van 160 graden. 

Span de borden in een bordenspanner. Boor gaatjes in 

de muur, draai er schroeven in en hang de borden op. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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