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BELEVINGSREIS 

THE PASSION

ENSCHEDE VORMT OP 2
APRIL 2015 HET DECOR VAN
THE PASSION. DEZE GROTE
LIVE TV-PRODUCTIE WORDT
OPGEVOERD IN DE BINNEN-
STAD. THE PASSION VERTELT

TIJDENS EEN GROOTS EN
UNIEK MUZIEKEVENEMENT
OVER HET LIJDEN, STERVEN

EN DE VERRIJZENIS VAN
JEZUS. DEZE REIS WORDT

AANGEBODEN DOOR 
PAROCHIE SINT PETRUS, VNB

EN HET BISDOM VAN 
‘S-HERTOGENBOSCH. DE R.K.

PAROCHIE H. NORBERTUS
BIEDT U DE MOGELIJKEHEID
OM AAN DEZE BELEVINGS-

REIS DEEL TE NEMEN. 

Op 2 april vertrekken we op eigen
gelegenheid naar Uden waar in de
St. Petruskerk de witte donderdag-
viering zal plaatsvinden. Voor de-
gene die niet naar de viering gaan
is er in het parochiecentrum de mo-
gelijkheid om een kopje koffie of
thee te drinken. Vanuit Uden ver-
trekken we rond half zes naar The
Passion in Enschede. Onderweg bie-
den we een versnapering en een
drankje aan. Voor het nodige ver-
maak in de bus wordt ook gezorgd.
Om half negen begint in Enschede
het unieke muziekevenement The
Pas sion. Bekende Nederlandse
ar tiesten vertellen het verhaal over

het lijden, sterven en de verrijzenis
van Jezus. Net als voorgaande jaren
trekt er een processie met duizend
mensen en een groot verlicht kruis
door de straten op weg naar het
hoofdpodium. Rond tien uur zullen
we gezamenlijk naar de opsta-
phalte lopen waar de bus ons op-
wacht. Naar verwachting zijn we
rond middernacht weer terug in
Uden.

Zie het volledige tijdschema op de
website. Programma onder voorbe-
houd
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Inclusief
Vervoer per OAD Tourist Class-•
touringcar vanaf Uden naar
Enschede v.v.
Versnapering en drankje op•
de heen- en terugreis
Reisinformatieboekje (deze•
ontvangt u 10 dagen voor ver-
trek per post)
Viering •
Reisleiding•

Exclusief
Diner (VNB adviseert u om•
een eigen broodmaaltijd mee
te nemen)
Vervoer van uw woonplaats•
naar de opstapplaats v.v.
Reis- en annuleringsverzeke-•
ring
Indien wijzigingen in de ver-•
voerskosten of verschuldigde
(nieuwe)heffingen- zoals bij-
voorbeeld brandstoftoeslagen
– daartoe aanleiding geven,
behoudt VNB zich het recht
voor deze door te berekenen
aan de pelgrims..

Tarief p.p.
Pelgrim € 17,50

Deelnemers
Het is noodzakelijk dat u goed ter been bent. Dit houdt in dat u
meerdere uren achter elkaar kunt stil staan en lange afstanden
kunt lopen. Het minimum aantal deelnemers voor deze reis be-
draagt vijftig personen. U hoort uiterlijk tien dagen voor vertrek
of de reis doorgaat.

Kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren onder de zestien jaar dienen onder bege-
leiding van een volwassene (maximaal 5 per volwassene) aan
deze reis deel te nemen. Mocht dit niet lukken neem dan contact
op met VNB om de mogelijkheden te bespreken. 

Reisdatum en reisnummer
2 april 2015. 
Reisnummer NL1504.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website van katholieke reisorgani-
satie VNB. www.vnb.nl. Aanmeldingskaarten zijn verkrijgbaar bij
de parochie en VNB.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de contactper-
sonen van de R.K. Parochie H. Norbertus.

Contactpersonen
Cees en Jacqueline de Wit
Acacialaan 19
5087 KL Diessen
T (013) 50 44 198
E dewitvanraak@ziggo.nl
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