Op 29 maart 2018 zal The Passion neerstrijken in Amsterdam Zuid-Oost.
The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekevenement over het lijden, sterven en de
opstanding van Jezus Christus. Het doel is om het grote publiek op een eigentijdse manier kennis te
laten maken met het verhaal van Jezus Christus. Een processie met duizend mensen en een groot
verlicht kruis trekken door de straten op weg naar het hoofdpodium. Het thema van de editie 2018
is #IKZIEJOU.
In en rondom de Kerkcentra Nieuwe Stad en de Drie Stromen worden een aantal leuke events
georganiseerd. U bent welkom om dit unieke moment met ons te vieren.
Programma:
Algemeen:

In het stadsdeel Zuidoost zijn veel migrantenkerken waar elke zondag diensten worden verzorgd, hetzij via
reguliere kerkgebouwen (De Nieuwe Stad, De Drie Stromen, De Kandelaar) hetzij in zeer diverse ruimten zoals
parkeergarages, leegstaande kantoorpanden, maar ook door de week zijn er vele activiteiten gaande. Kenner
van veel van deze gemeenten, Jan de Jonge, verzorgt al vele jaren wandelingen langs diverse gebouwen om
een indruk te geven van de vitaliteit in deze wijk.
Speciaal voor bezoekers aan The Passion op 29 maart wordt er (bij voldoende belangstelling) een dergelijke
wandeling georganiseerd van 13.00 tot 16.00 uur; u kunt zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen naar
scriba@pgzo.nl onder vermelding van ‘wandeling migrantenkerken’.

De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost
-

Open kerk, vanaf 15.00 uur bent u welkom voor het branden van een kaarsje of een moment van
bezinning. Er zijn mensen aanwezig indien u behoefte heeft aan een gesprek.
Samen eten van 18.00 tot 19.00 uur. Leuk om te vermelden, er is een multicultureel buffet samengesteld.
Rooms Katholieke Kerkdienst van 19.00 tot 20.00 uur
Hierna is de mogelijkheid samen naar de live uitzending van The Passion te kijken.
Afsluiting onder genot van een hapje en een drankje.

De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost
-

-

Open kerk, vanaf 15.00 uur bent u welkom voor het branden van een kaarsje of een moment van
bezinning. Er zijn mensen aanwezig indien u behoefte heeft aan een gesprek.
Gezamenlijke kerkdienst (PGZO en ELGA) van 18.00 tot 19.00 uur.
Samen eten van 19.00 tot 20.00 uur. Leuk om te vermelden, er is een multicultureel buffet samengesteld.
Hierna is de mogelijkheid samen naar de live uitzending van The Passion te kijken.
Afsluiting onder het genot van een hapje en een drankje.

Het staat u natuurlijk vrij om het evenement live mee te maken. Het hoofdpodium bevindt zich aan de Arena Boulevard.

