
  

 

 

EEN UNIEKE PUBLICITEITSKANS 

VOOR SPONSORS 



De Passie in Lier 

Een unieke promotiekans voor sponsors 

Op 17 april 2014, Witte Donderdag, organiseerde men voor de eerste keer in Vlaanderen De 
Passie in Merchtem. Dit spraakmakende multimediale event vertelde het lijdensverhaal van 
Jezus op een eigentijdse en toegankelijke manier. Er kwamen ruim 8000 mensen op af en 
zo’n 800000 mensen in Vlaanderen bekeken het op paasmaandag 2014 op hun regionale 
televisiezender.  
 
Het initiatief trok vervolgens op zaterdag 19 maart 2016 naar Ieper, de vredesstad, waar het 
passieverhaal verbonden werd met de eerste wereldoorlog. Als gevolg van het slechte weer 
en de minder centraal gelegen stad, woonden 5.000 mensen De Passie bij. Opnieuw keken 
enorm veel mensen naar De Passie op televisie. 
 
Het blijft belangrijk om dat verhaal van 2000 jaar geleden te actualiseren voor mensen van 
vandaag. In een tijd waar op zoveel plaatsen oorlog woedt en het terrorisme hoogtij viert en 
waar er veel verdeeldheid heerst, is het heel betekenisvol de universele boodschap van liefde 
en vrede verder uit te dragen.  Op zaterdag 24 maart 2018 stelt De Passie zich tot doel om 10 
0000 mensen samen te brengen op de Grote Markt van Lier om geraakt te worden door dit 
verhaal waarin de liefde sterker is dan de dood. 
 
Om dit project te realiseren, hebben we ondertussen al verschillende stappen gezet.  
We stelden het project voor aan het Stadsbestuur van Lier en aan bisschop Bonny. Wij krijgen 
hun volle steun. Er werd een vzw ‘De Passie Lier’ opgericht.  
Samen met regisseur Johan De Paepe, geven we De Passie nu inhoudelijk vorm. Het 
oplichtende kruis, dat gebruikt werd tijdens De Passie te Merchtem en ook in Ieper, zal tijdens 
de veertigdagentijd van 2018 te voet worden overgebracht van Ieper naar Lier. Dit om zoveel 
mogelijk mensen mee te betrekken bij het gebeuren. We dromen van 10.000 aanwezigen en 
een half miljoen televisiekijkers. 
 
Maar dit project kost geld, ondanks de vrijwillige inzet van zoveel mensen. Om het 
professioneel neer te zetten zijn er naast mensen ook middelen nodig. Via sponsoring dienen 
we 240.000 euro te verzamelen. Veel geld,  ook al zullen we elke cent wikken en wegen, maar 
we willen een hoogstaand event brengen dat opnieuw voor iedereen gratis toegankelijk is. 
We hopen dat we mogen rekenen op uw milde steun, financieel of in natura. Wij willen graag 
met u in zee. Wij zijn er zeker van dat u in dit sponsordossier uw gading vindt. 
 
Met hartelijk groeten, 
 
Namens alle medewerkers van De Passie, 
 
Initiatiefnemers: 
Wim Selderslaghs 
Anke Mertens 
Kaatje De Meester 
Filip Ceulemans 
 
  



Het kruis wordt door jongeren gedragen van Ieper naar Lier. 



Waarom De Passie ? 

De initiatiefnemers van De Passie Lier aan het woord 

Waarom steken wij onze schouders onder ‘De Passie’ in Lier? 
 

 omdat het de moeite waard is het lijdensverhaal van Jezus op een eigentijdse manier te 
brengen; 

 omdat het verhaal van Jezus' lijden, sterven en verrijzen verder moet gaan; 

 omdat het na ‘Merchtem’ en ‘Ieper’ niet mag stoppen in Vlaanderen; 

 omdat samen iets doen meer energie geeft dan vraagt; 

 omdat we genoeg medestanders zullen vinden om er iets unieks van te maken; 

 omdat we geloven dat het zal bijdragen aan meer verbondenheid in Lier en daar buiten; 

 omdat er sponsors zijn die in ons project geloven en ons steunen; 

 omdat Zijn verhaal ook ons verhaal is; 

 omdat gepassioneerd zijn door iemand of iets aanstekelijk werkt; 

 omdat we zo het kruis van al wie lijdt een beetje mee helpen dragen; 

 omdat het deugd doet met tienduizend mensen daarvoor samen te komen 

 
 
Filip Ceulemans, Wim Selderslaghs, Kaatje De Meester en Anke Mertens 
 
 
 
 

 

  



 
Omdat ik graag de grote verhalen vertel, zoals Oedipus, Jeanne 
d’Arc, Don Quichot, verhalen over passie… 
 
Maar er is één verhaal dat alles overtreft, groot, groots en 
allesomvattend…  
Zoveel thema’s, zoveel gevoelens, zoveel warmte en wreedheid, 
zo oud en toch zo actueel.  
Hoe eenvoudig de figuur van Jezus Christus ook was, zijn 
uitstraling en alles wat rond hem gebeurde, was zo immens dat 
het niet anders kan om zijn laatste dagen op een imposante 
kleurrijke manier weer te geven. 
  

Professioneel en amateur, zang en muziek, multimedia en 
bewegend licht, alles en iedereen tovert calvarie tot harmonie. 
 
Johan De Paepe 

 
 
 

 

 
Onze regisseur aan het woord 

De hoofdrollen worden vertolkt door bekende Vlamingen en semi-professionals.  

In de rol Jezus zien we Pieter Jan De Paepe met naast hem Ann Pira als zijn 

moeder en Free Souffriau als Maria Magdalena. Petrus wordt gespeeld door 

Dries de Bakker en Judas door Mark Tijsmans.  

Door Van Boeckel en Jos Dom spelen Kajafas en Pilatus. Het verhaal krijgt bewust 

een vrouwenperspectief door vertelster Katrien De Becker. Bijna alle bijrollen zijn in 

handen van Liers’ talent. 
 
Daarnaast zijn er nog vele andere vrijwilligers en verenigingen die meehelpen om van De 
Passie in Lier een succes te maken. 

 

Wie werkt er mee aan De Passie? 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom De Passie sponsoren? 

Return voor sponsors 

De Passie brengt duizenden mensen van over het hele land op de been. De eerdere edities 
zorgen ervoor dat de bekendheid steeds groter wordt en daardoor de belangstelling nog  
steeds groeit.  Naast de mensen die live bij De Passie zijn, streven we naar nog veel meer 
kijkers via televisie. Een uitgelezen moment dus voor bedrijven en handelaars voor 
naambekendheid en productpromotie, zeker ook van streekeigenproducten en expertise. In 
het historische kader van de Lierse binnenstad komt uw promotie des te meer tot haar recht. 

 

Voor elk bedrijf/dienst/handelszaak of vrij beroep is er wel een sponsorpakket dat aan uw 
budget beantwoordt. 

1. ADVERTENTIERUIMTE (46 x 46 mm) IN HET PROGRAMMABOEKJE  

Het programmaboekje voor De Passie wordt gedrukt op 10.000 exemplaren. Alle aanwezigen 
ontvangen dit gratis, ofwel op hun bus tijdens hun verplaatsing naar Lier, ofwel bij aankomst 
in Lier. Hierin vinden de aanwezigen nuttige info, de locaties van deelnemende horecazaken 
op een plattegrond van de stad en de liederen die gezongen worden tijdens De Passie. 
Er zijn een beperkt aantal grotere advertenties op specifieke plaatsen in de brochure mogelijk. 

2. LOGO OP WWW.DEPASSIE.BE, FACEBOOKPAGINA & (PROJECTIE)SCHERMEN 

De hoofdsponsors kunnen rekenen op logovermelding op onze website & Facebookpagina. 
Voor en na De Passie wordt het logo op de schermen op de Grote Markt geprojecteerd. 

3. MEDIAMIX (VOOR HOOFDSPONSORS) 

Hoofdsponsors danken wij voor hun ‘passionele’ steun, door logovermelding bij de uitzending 
van De Passie op de regionale zenders op paasmaandag. Tevens is er de mogelijkheid om een 
spandoek te hangen tijdens De Passie. 

4. VIP-FORMULE: TRIBUNEPLAATSEN & RECEPTIE 

U krijgt een voorbehouden plaats op de tribune op de Grote Markt en wordt nadien uitgenodigd op de 
receptie voor genodigden in de VIP-ruimte. 
 
 Prijzen: 

- 1 persoon   € 150 

- vanaf 4 personen € 125/pers. 

- vanaf 10 personen € 115/pers. 
 

http://www.depassie.be/


De sponsorpakketten en hun prijs 

Return voor sponsors 

A.  € 350  één advertentieblok in programmaboekje 

 
B. € 750  één groot advertentieblok in het programmaboekje 
   & 2 zitplaatsen op de tribune 
 
C. € 1.500  één groot advertentieblok in het programmaboekje 
   & projectie van logo voor en na De Passie 
   & 2 zitplaatsen op de tribune 
   & vip-receptie na De Passie voor 2 personen 
 
D. € 10.000  HOOFDSPONSOR 
   twee advertentieblokken in het programmaboekje 
   & projectie van logo voor en na De Passie 
   & logo op de website www.depassie.be 
   & logo op Facebookpagina 
   & mediamix 
   & twee permanent zichtbare spandoeken tijdens de passie 
   & 10 zitplaatsen op de tribune 
   & vip-receptie na De Passie voor 10 personen 

Dit zijn type-pakketten, waaruit kan gekozen worden. 
Wie echter een formule ‘op maat’ wenst of wie sponsoring in natura 
verkiest (bv. podium, verlichting, banners, drukwerk, artiesten, 
catering, …) kan zich gerust wenden tot Wim Selderslaghs 
(wim.selderslaghs@bisdomantwerpen.be, 0486/36.24.70) voor een 
afspraak, teneinde een overeenkomst te sluiten, die aan uw wensen 
voldoet. 
 

http://www.depassie.be/


BESTELFORMULIER 
 

Terug te sturen naar 
De Passie Lier vzw 

Kapellebaan 30 

2240 Zandhoven 

 

of ondertekende versie scannen en mailen naar info@depassie.be 

Ondertekende, …………………………………………………………………………………… 

handelend in opdracht van de firma of vennootschap ………………………………………. 

adres: ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

tel. …………………………………. e-mail: …………………………………………………….. 

verbindt er zich toe deel te nemen aan sponsoring van De Passie Lier op 24 maart 2018 en kiest hierbij 

voor volgende formule(s): 

 

A.  één advertentieblok in programmaboekje …… x  € 350 = ………….. 
 
B. één groot advertentieblok in het programmaboekje …… x  € 750 = ………….. 
 & 2 zitplaatsen op de tribune 
 
C. één groot advertentieblok in het programmaboekje …… x  € 1.500 = ………….. 
  & projectie van logo voor de start van De Passie 
  & 2 zitplaatsen op de tribune 
  & vip-receptie na De Passie voor 2 personen 
 
D. HOOFDSPONSOR …… x  € 10.000 = …………..
  twee advertentieblokken in het 
programmaboekje 
  & projectie van logo voor de start van De Passie 

& logo op de website www.depassie.be 
& logo op Facebookpagina 
& mediamix 

  & 10 zitplaatsen op de tribune 
  & vip-receptie na De Passie voor 10 personen 
 
E. Tribune + receptie …… x  € 150 = ………….. 
 Vanaf 4 personen …… x  € 125 = ………….. 
 Vanaf 10 personen …… x  € 115 = ………….. 
 
         Totaal:         €       …………. 

Het verschuldigde bedrag moet – na ontvangst van de sponsorfactuur –  
uiterlijk tegen 21 februari 2018 overgeschreven worden op het rekeningnummer van  

‘De Passie Lier’  
BE 84 7390 14 14 84 59, BIC: KREDBEBB  
met vermelding ‘sponsoring De Passie’. 

http://www.depassie.be/


De Passie 2014 in de pers… 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De Passie 2014 in 
Cafe Corsari 

 

 

De Passie 2014 in Forum, maandblad VSKO 



De Passie 2016 in de pers… 
 
De streekkrant op 23/3/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het Wekelijkse Nieuws 25/3/2016 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit mag u niet missen! 
Dank voor uw passionele steun! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passie Lier vzw  I  Kapellebaan 30  I  2240 Zandhoven 

info@depassie.be  I  0496 504 688 

BE84 7390 1414 8459 BIC: KREDBEBB  I  0667.556.968 
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