
Terwijl de eerste groepen per bus of eigen 
vervoer arriveren, zijn ook de boeren per 
tractor onderweg naar Den Haag. Velen van 
ons dragen de boeren een warm hart toe en 
begrijpen hun bezorgdheid. Echter, het tijdstip 
van de demonstraties zorgt er helaas voor dat 
verschillende Passagevrouwen laat zijn en/of de 
koffie met het taartje missen.

De dag begint dan ook met een kleine 
vertraging. Mede door het enthousiasme van 
de dagvoorzitter Wilma Veen zit de sfeer er 
toch meteen goed in. Na de viering met als 
thema ‘Gods verlangen naar de mens’, de 
prachtige begeleiding van Mark en Lianne en 
een korte impressie van de geschiedenis van 
de vrouwenbeweging spreekt Gerda Verburg 
gepassioneerd over ‘Voeding, verbinding en 
vooruitgang’. Als laatste programmapunt van de 
ochtend kijken we ademloos naar het blokduet. 
Ademloos vanwege het vertrouwen dat het duo 
toont door zich tijdens de dans aan elkaar toe te 
vertrouwen.

Als we tijdens de lunchpauze rondlopen, horen 
we dat de vrouwen het een prachtige ochtend 
vonden. Na de pauze verrast Suzan Seegers ons 
met drie blokjes hartverwarmende muziek. Met 
haar prachtige, warme stem raakt ze ons.  
Van Anne Westerduin zullen we ons altijd de 
uitspraak ‘in de bus altijd op de heenweg te 
willen zijn’ herinneren. Op de heenweg zit je er 
verlangend bij naar wat komen gaat. Agaath 
Zuurbier en Geeske Houkes vertellen over 
de ervaringen van een groep vrouwen die in 
Katrini (Griekenland) in samenwerking met 
de organisatie Perichoresis een Safehouse 
bezochten. Dit bezoek was een onderdeel van 
onze eeuwviering. 

Terugkijkend tijdens de evaluatiebijeenkomst zijn 
we vrij unaniem in onze beoordelingen. Natuurlijk 
zijn er leerpunten, dingen die anders liepen dan 
we planden en hoopten, maar dankbaarheid is 
toch het overheersende gevoel. Dankbaarheid 
voor de mooie dag en voor alle vrouwen die, 
geïnspireerd door deze dag, weer naar huis 
gingen. En gezien de vele mooie reacties die we 
ontvingen, is dit een breed gedeeld gevoel. 

Het bestuur, de medewerkers van MOS Events en de leden van de jubileumcommissie die deze 
dag hebben voorbereid wachten verlangend tot de eerste gasten aan zullen komen over de 
paarse loper. ‘Verlangen naar...’, daar zal het deze dag over gaan. 

Tekst: Inge van der MastVeenendaal (namens de commissie Eeuwviering), foto’s: Bianca de Wit 

Deel 1 Eeuwfeest Passage: 
een dag om niet te vergeten 
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Er staat een rij van 100 vaasjes met 100 bloemen. 
Dit staat symbool voor 100 jaar christelijke 
vrouwenorganisatie. De bloemen en vaasjes zijn divers 
qua soort, kleur en grootte. Zo ook de vrouwen en de 
jaren heel divers zijn (geweest). 

De vaasjes staan op/tussen een snoer van hedera. 
Het snoer van groene hedera staat voor hoop, maar 
ook voor verbondenheid met God. De rode draad 
symboliseert dat de vrouwen over deze 100 jaar 
hetzelfde doel hadden om  vanuit het perspectief van 
de Bijbel  het geven van voorlichting op staatkundig, 
maatschappelijk en cultureel terrein en daardoor de 
positie en perspectief van de vrouw te verbeteren. 

Van 1919 tot 1932 NCVB
In 1932 kwam de CPB er bij. Er komt een tweede snoer 
hedera bij. De oorlogsjaren zijn sober en hebben een 
zwarte lint om het vaasje. In 1999 wordt het weer 1 
snoer van hedera als NCVB en CPB samen verdergaan 
als Passage: de kleur paars. Het groter bloemstuk zal 
de vreugde hiervan symboliseren en ons verlangen om 
samen als christenvrouwen verder te gaan. 

Wij vrouwen blijven bloeien. Zowel in het  
verleden als in de toekomst. 

Reacties Passage-leden

“ Een bijzondere dag vol bewondering en zoveel 
afwisseling, vrolijkheid, verdieping, verandering.”

“ Wat een geweldige dag hebben jullie ons 
bezorgd. Met frisse moet op naar 125 jaar 
Passage.”

“ Het was een geweldige Eeuwfeest.  
Wat hadden/hebben we het goed met elkaar 
door ons Grote Licht.”

“ Een dag om nooit te vergeten en om mee  
verder te gaan.” 

“ Een gezegende en inspirerende dag. Dank voor 
zoveel saamhorigheid.”

“Deze dag geef ik een dikke tien!”

“ Een fantastische dag, geweldig georganiseerd. 
Heel gezellig en ontroerende verhalen en 
gezang. Bedankt! Dikke duim!” 

“ Zeer inspirerende dag, prachtige toespraken, 
mooie zangeres en duo blokhuis was zeer 
afwisselend, een dikke 9.”

“ Ik vond het een goede dag, het een was niet 
met het ander te vergelijken. Kortom, een  
mooie dag.”

Op het podium stond tijdens het Eeuwfeest een lange rij met vaasjes en bloemen.  
Afien Kloosterhof legt uit wat de gedachte hierachter was. 

Foto’s: Bianca de Wit 

Deel 2 Eeuwfeest Passage: 
uitleg bloemen &  
reacties Passage-leden  
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