STICHTING BEDEVAARTEN WESTLAND

Deelnamekosten per persoon
Voor de deelname aan de dagtocht naar de
Passiespelen in Tegelen zijn kosten verbonden,
85,00 p.p. Na digitale aanmelding
ontvangt u per e-mail een factuur. De kosten zijn inclusief vervoer per bus, entreebewijs Passiespelen, uitgebreid diner en bedevaartskosten (drukwerk, porto, etc.).

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier op de website van de Westlandse
Bedevaarten geheel in te vullen.

Stichting Bedevaarten Westland is zoals zo
vele stichtingen in ons land een stichting met
een goed doel. Stichting Bedevaarten Westland is voor de voortgang van haar werk afhankelijk van giften en donaties. Wij willen
bedevaarten blijven organiseren voor jong en
oud, gezonden en zieken. Graag wil Stichting
Bedevaarten Westland ook voor hen een
bedevaart mogelijk blijven maken. Uw steun
en hulp zijn daarvoor hard nodig. U kunt ons
helpen om dit werk voort te blijven zetten
zodat geen enkele pelgrim om financiële redenen hoeft af te zien van een bedevaart.

Meldt u tijdig aan, vóór 1 maart 2020.
We hebben een beperkt aantal plaatsen
weten te reserveren. Vol = vol.

Betaling
Na aanmelding ontvangt u binnen 10 werkdagen een factuur. Uw aanmelding is pas
afgerond als ook de betaling gedaan is.

Annulering
Bij annulering vóór 14 juni 2020 wordt
35,00 ingehouden op het restitueren bedrag. Bij annulering na 14 juni 2020 vindt
geen restitutie plaats.

Voor actuele informatie over deze en
andere activiteiten in 2020 kijk op

www.westlandsebedevaarten.nl

STICHTING BEDEVAARTEN WESTLAND
Vorkotterstraat 13
2295 HC Kwintsheul

(

(0174) 622 822

info@westlandsebedevaarten.nl
www.westlandsebedevaarten.nl
Bankreknr. NL71 RABO 0148 3536 81
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zondag 19 juli

2020

Langs de St. Jan in Den Bosch naar de Passiespelen in Tegelen op zondag 19 juli
Sint Janskathedraal

Passiespelen

De Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evange-

Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen

list, gewoonlijk aangeduid als de Sint-

uit de laatste dagen van het leven van Jezus:

Janskathedraal,

van

Van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het

's-Hertogenbosch wordt veelal beschouwd

laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad

als het hoogtepunt van de Brabantse go-

van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroorde-

14.00 u

Openluchttheater De Doolhof

tiek. Het bijzonder harmonieuze interieur

ling van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn

is het resultaat van de eenheid van stijl die

14.30 u

Aanvang Passiespelen

dood aan het kruis op de Calvarieberg. Het zijn die

de gehele bouwperiode van eind veertien-

gebeurtenissen, die de christenen gedenken tussen

17.30 u

Einde voorstelling

de tot begin zestiende eeuw bleef gehand-

Palmzondag en Pasen.

19.00 u

Diner

22.30 u

Aankomst Westland

in

de

binnenstad

haafd. De buitenkant levert met zijn gulle
ornamenten, zoals de dubbele luchtbogen

met de 96 luchtboogfiguren en de reliëfs
boven de ramen, een treffend beeld op van
de versieringsdrift van de late gotiek. De
Sint-Jan is 'een bouwwerk dat volstrekt
uniek is in de Nederlandse kerkelijke architectuur.'

08.15 u

Vertrek vanuit Naaldwijk

10.00 u

St. Janskathedraal Den Bosch

Kerk / koffie / lunch

Reeds vele eeuwen voordat Jezus in het jaar 30 A.D.
ten tonele verscheen verwachtten de joden de verschijning van de verlosser, de Messias. In de Romeinse pro-

Contactpersonen

vincie Palestina begon Jezus op zijn dertigste publieke-

In elke parochie van onze parochiefederatie is er
een contactpersoon die u kan informeren en adviseren over bedevaarten en pelgrimstochten, uw
vragen kan beantwoorden en – indien gewenst – u
helpt met de aanmelding.

lijk zijn leer te verkondigen. Hij werd omgeven door
twaalf leerlingen. Een van hen was Judas Iskariot, met
wiens hulp het Sanhedrin erin slaagde om Jezus te arresteren en ter berechting over te dragen aan de Ro-

De Sint-Jan, ofwel voluit de Kathedrale

meinse autoriteit. Jezus werd beschuldigd van verraad

Basiliek van de H. Johannes Evangelist, is

tegen Rome. Uiteindelijk beval Pontius Pilatus de kruisi-

de thuiskerk van de bisschop maar ook

ging van Jezus.

parochiekerk en het thuis van de Zoete
Moeder van 's-Hertogenbosch.

Passiespelen 2020: ‘Hem achterna’

Het beeld van Zoete Moeder. Op grond

‘Hem achterna’ vertelt het verhaal van toen en nu, van

van de stijve vorm en frontale houding

strijd en corruptie in het oude en het nieuwe Jeruza-

wordt vermoed dat het eikenhouten Ma-

lem, van onderdrukking, wanhoop en verdriet. Maar

riabeeld tussen 1270 en 1310 is gemaakt.

ook van liefde en vriendschap, van vurige hoop en een

Het is ongeveer een meter hoog en stelt

oprecht geloof in een betere wereld.

Maria voor met Christus op de linkerarm.

Programma (onder voorbehoud)
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