Rotterdam, 23 december 2018
Waarde pelgrims,
De Stille Omgang is dit jaar zeer goed bezocht, ondanks het zeer koude weer. Wij hadden een volle bus met
pelgrims richting Amsterdam. Alles verliep bijna vlekkeloos. Komend jaar proberen wij iets vlotter te lopen,
maar eerbied stralen wij uit als wij pelgrimeren in gepaste tred. Zonder woorden, in stilte en devotie
vertellen wij zoveel over ons zo Heilig Sacrament. Het bestuur had zorgen over het aantal aanmeldingen,
maar gelukkig melde zich op het laatste moment, nog vele pelgrims aan.
Ondanks de koude nacht is het geweldig om te bemerken dat deze zo bijzondere stille tocht u aanspreekt en
beroerd. Velen niet-pelgrims in Amsterdam worden door onze pelgrimage aangeraakt met de liefde van God
die wij met zijn allen uitstralen.
Het thema voor 2019 luidt: “Vreugde is het onmiskenbare teken van God”, Pierre Teilhard de Chardin s.j.
Door stilte versterkt u uw spiritualiteit en verbondenheid met Christus en velen in uw omgeving. In uw
verbondenheid van stilte vergroot u uw Liefde en Vreugde. Ervaar in de Stille Omgang de Vreugde en Gods
aanwezigheid.
De komende Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart 2019. Zet het in
uw agenda en meld u zich aan bij uw plaatselijke contactpersoon of via het secretariaat. Kent u nieuwe
pelgrims? Breng hen met ons in contact. Telefoonnummer/whatsapp 06-46831386 of per e-mail:
info@destilleomgang.nl. Maar aanmelden kan natuurlijk ook al via de website of via e-mail:
aanmelden@destilleomgang.nl
Komend jaar vertrekken wij een half uur eerder en zijn dus ook een half uur eerder weer terug in
Rotterdam. Hiermee hopen wij de bedevaart aantrekkelijker te maken, zodat u niet te laat thuis komt.
Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang voor Rotterdam en Omstreken, wenst u en de
uwen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.
Claudius van 't Westende Meeder
voorzitter
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