
Ga gratis mee naar The Passion in Dordrecht! 
 
Op Witte Donderdag, 18 april 2019, vindt het jaarlijkse evenement The Passion weer plaats, dit jaar in 
Dordrecht. Ook jij kunt erbij zijn, want we laten vanuit Roelofarendsveen en Langeraar bussen rijden naar 
Dordrecht. Waarin je gratis mee kunt. Schrijf je dus in en maak The Passion  van dichtbij mee.  
 
The Passion vertelt op eigentijdse wijze in een groots muzikaal evenement over de laatste uren van het 
leven van Jezus. Elk jaar is er een speciaal thema uit het paasverhaal. Dit jaar wordt onder het thema 
#jebentnietalleen extra aandacht besteed aan eenzaamheid. 
The Passion wordt live uitgezonden op televisie, radio,  en internet. Maar het is ook live te volgen door als 
toeschouwer aanwezig te zijn langs de route in Dordrecht.  

Cast 
De hoofdrollen worden gespeeld door bekende 
Nederlandse artiesten. Edwin Jonker vertolkt dit 
jaar de rol van Jezus, Edsilia Rombley vervult de 
rol van Maria. De verteller van The Passion 2019 
is Martijn Krabbé. Zangers Lucas Hamming en 
Paul Sinha vertolken de rollen van de discipelen 
Judas en Petrus en acteur Porgy Franssen speelt 
Pilatus. Discipelen zijn onder andere Henk van 
Steeg, Ron Boszhard en Wijnand Speelman. 

Programma Witte Donderdag 

Vanuit Langeraar en Roelofarendsveen rijden 
bussen naar Dordrecht. De bussen vertrekken om 
ongeveer 16.15 uur (de exacte tijd volgt nog) naar de St. Antoniuskerk in Dordrecht. In deze kerk is om 
18.00 uur een eucharistieviering met bisschop Van den Hende als hoofdcelebrant. 
Na de viering is het een kwartiertje lopen naar het Maartensgat waar je vanaf 20.25 uur live The Passion 
meemaakt. Na afloop van het evenement (rond 22.00 uur) wandel je met de groep terug naar de St. 
Antoniuskerk waar de bussen je opwachten om je weer naar Langeraar of Roelofarendsveen te brengen. 

En… iedereen mag mee. Dus neem vooral ook je vrienden en vriendinnen mee, ook al zijn ze geen lid van de 
kerk! 

Aanmelden 
Meld je snel aan via info@rkgroenehart.nl onder vermelding van: 
- naam 
- woonplaats  
- opstapplaats (Langeraar of Roelofarendsveen) 
- telefoonnummer (mobiel) 

Aanmelden kan tot en met zondag 14 april. De aanmelding sluit echter als alle bussen zijn volgeboekt. Wees 
er dus snel bij. 

Let op: bussen vertrekken vanaf de H. Petruskerk in Roelofarendsveen en de H. Adrianuskerk in Langeraar. 
De bussen doen niet de omliggende kerken aan, maar gaan rechtstreeks naar Dordrecht. Je moet dus zelf 
voor vervoer naar Roelofarendsveen en Langeraar zorgen. Als we de aanmeldingen weten, kunnen we dat 
natuurlijk coördineren. 

Meer informatie 
Neem contact op met het federatiesecretariaat in Langeraar: e-mail info@rkgroenehart.nl, tel. 0172-609538 
(ma-di-do van 9.00 tot 14.00 uur). En kijk op www.rkgroenehart.nl en www.thepassion.nl voor het laatste 
nieuws. 

The cast van The Passion (foto: EO) 
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