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press release

Veel belangstelling jongerenprogramma Stille Omgang
Inmiddels stromen de informatie-aanvragen
binnen over het Stille Omgang-jongerenprogramma, dat gehouden zal worden van
17 maart op 18 maart a.s. Na het jubileumjaar
van de Stille Omgang vorig jaar – 125-jarig
bestaan – wordt de trend van een groots
opgezet jongerenprogramma ook in 2007
doorgezet. Mgr. Punt zal deze keer voorgaan
in de eucharistieviering voor de jongeren, voorafgaand aan het lopen van de Stille Omgang.
Daarnaast staat natuurlijk een goede mix van
entertainment en verdieping op het programma.

Overige info

‘Friends?!’

Informatie voor de pers

Het programma is dit jaar samengesteld rondom
het thema: ‘Friends?!’ Dit is afgeleid van het
algemene thema van de Stille Omgang:
‘Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God
(Ubi caritas et amor, Deus ibi est).

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact
opnemen met Jochem Oor, T 06 2341 0593.
Dit geldt ook als u als journalist het jongerenprogramma wilt bezoeken en/of opnames
wilt maken.

Wil je meer informatie of posters & flyers aanvragen? De organisatie (een enthousiaste groep
jongeren, waaronder de RKJ Amsterdam met
ondersteuning van het jongerenpastoraat bisdom
Haarlem) helpt je graag verder.
Kijk op www.stille-omgang.nl/jongeren,
bel naar T 06 3373 6985
of mail naar info@jongbisdomhaarlem.nl
Aanmelding gewenst via
aanmelding@stille-omgang.nl
of via www.jongbisdomhaarlem.nl

Jongerenprogramma
Theater en multimedia zullen ons inwijden in de
geschiedenis van de Stille Omgang en het thema
van de avond, pastoor Ad Verest uit Eindhoven zal
ons meer vertellen over het thema ‘Friends?!’,
de formatie The Fruits zullen voor het eerst een
spetterend optreden verzorgen in de hoofdstad
en bisschop Punt zal voorgaan in een inspirerende
eucharistieviering. Daarna zullen we rond
middernacht met elkaar de Stille Omgang lopen.
De kosten voor de gehele avond, inclusief
enkele consumpties, bedragen slechts 5 euro.

Locatie
De locatie van het jongerenprogramma is de
Mozes & Aäronkerk, Waterlooplein nr. 205.
Het programma begint om 20.00 uur, de kerk
is open om 19.30 uur. Het programma is rond
2 uur/ half 3 afgelopen.

Korte informatie over het Mirakel van Amsterdam
Op 15 maart 1345 gebeurde het eucharistisch
wonder dat ook nu nog jaarlijks duizenden bedevaartgangers naar de hoofdstad trekt. Een ernstig
zieke man braakte de hostie weer uit, die hem
was toegediend. Daarop werd besloten de hostie
te verbranden, maar deze bleef zweven boven
de vlammen, zonder te verbranden. Daarop werd
de hostie in processie naar de kerk teruggebracht.
Door dit wonder is Amsterdam, stad van uitersten,
door de eeuwen heen een bedevaartsoord gebleven, tot de dag van vandaag. Ter nagedachtenis
aan dit wonder lopen ook tienduizenden mensen
elk jaar nog de Stille Omgang op de zaterdagnacht na 15 maart. Zie ook www.stille-omgang.nl

