
Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert: 
Pre-Passion Jongerenviering op Witte Donderdag 
29 mrt 2018 in Duivendrecht. Daarna aansluiting bij de jaarlijkse 
“The Passion” dit jaar in de Bijmer (Amsterdam). 
 
 

Donderdag 29 maart is het Witte donderdag en 
begint het Paas-triduüm. Alle jongeren zijn 
uitgenodigd om voorafgaand aan ‘The Passion’ de 
Paasliturgie te beginnen met deze viering van Witte 
Donderdag in de St. Urbanuskerk te Duivendrecht. 

De eucharistieviering begint om 18.00 uur en wordt 
begeleid door jongerenkoor Aloud en 
ondersteunende koorleden. Mgr. Hendriks zal de 
hoofdcelebrant zijn. Na de viering (die op tijd 
afgelopen zal zijn) vertrekken we richting ‘The 
Passion’ die om 20.30 uur op het Arena-Park in de 
Bijlmer zal plaatsvinden. 

Dinerpakket* tijdens het lopen 
Vanaf de kerk is het 20 minuten lopen richting ‘The Passion’. Jongeren kunnen zich aanmelden 
voor de viering en het eten. Voor wie zich aanmeldt worden dinerpakketten geregeld om mee te 
nemen en op te eten tijdens de wandeling. De pakketten zullen bestaan uit enkele belegde 
broodjes, snacks en iets te drinken. 
 
*Voor de pakketten vragen we een bijdrage van € 4. De rest van de viering en de kosten voor het 
avondeten worden door de parochie en jong bisdom Haarlem-Amsterdam gedragen. 

Sint Urbanuskerk en bereikbaarheid 
De St. Urbanus is uitstekend te bereiken via trein- en metrostation Duivendrecht. De kerk ligt 
direct naast het station in noordoostelijke richting. Neem de uitgang naar de Rijksstraatweg en je 
vindt direct de kerk bij de uitgang van het station. Met de auto is de kerk ook goed bereikbaar. 
Parkeren in de straat is mogelijk let er wel op dat het betaald parkeren is. 

After Passion in Restaurant East Harbour 
Na ‘The Passion’ kunnen we ons aansluiten bij ‘The After Passion’ die wordt georganiseerd door 
een aantal christelijke kerken in de omgeving van het evenement. Alle jongeren zijn welkom in 
Restaurant East Harbour (Hoekenrode 4) om gezellig na te borrelen. 
 
wat   Eucharistieviering voorafgaand aan “the Passion” 
wanneer  Donderdag 29 maart 
waar    St. Urbanuskerk:  Rijksstraatweg 230 in Duivendrecht 
hoe laat  18.00 uur 
 
Opgave vanuit het klaverblad kan bij Amy Brouwer of Leonie van Ittersum. 
tienergroepklaverblad@gmail.com  


