Rotterdam, 24 december 2020

Waarde pelgrims,
Het bestuur van de Stille Omgang hoopt dat het u goed gaat in deze beladen en gesloten tijd.
Dat u troost haalt uit elke dag glimp die u ontvangt. Dat het licht u telkens sterkere hoop geeft
en daardoor de toekomst vol vertrouwen aanvaard.
Stille Omgang 2020
De Stille Omgang is dit jaar, ten gevolge van het Covid-19 virus, niet doorgegaan. De afdeling
van Rotterdam was één van de eerste gezelschappen die besloot af te zien van de bedevaart.
Achteraf is dit een zeer juiste keuze geweest. Het is triest om te bedenken dat het dit jaar 675
jaar geleden was dat het Mirakel in Amsterdam plaats vond en nu niet kon worden herdacht.
Wij hadden nog gehoopt dat er in het najaar mogelijkheden zouden zijn om op bedevaart te
gaan. Dit was echter niet realiseerbaar binnen de grenzen van gezond verstand en de
veiligheid naar elkaar toe. Het gezamenlijk reizen in een bus naar Amsterdam leek ons geen
goede keuze.
In oktober is er een besloten jaarvergadering van de Stille Omgang in Amsterdam geweest,
waarbij allerlei opties zijn besproken om op een veilige manier invulling te kunnen geven aan
een vorm van deelname voor 2021. Het zag er toen naar uit dat het ergste voorbij was, niet
wetende hoe het virus nu schrikbarend rond zich heen grijpt. Tijdens de jaarvergadering is
besloten dat in principe de bedevaart in 2021 doorgaat.
Van de organisatie in Amsterdam is vernomen dat de bedevaart wordt gehouden in het
weekend van
20 op 21 maart 2021, maar binnen de dan geldende mogelijkheden.
Er zijn vier scenario’s ontwikkeld om toch een Stille Omgang te houden. Deze variëren van
fysiek houden tot een life stream mogelijkheid. Momenteel is er geen enkel beeld van hoe de
Bedevaart daadwerkelijk zal worden ingevuld.
Ledenvergadering
Voor u als lid gaat de ledenvergadering in januari 2021 niet door. Het bestuur zal wel
vergaderen via Teams. Er zal dan worden gekeken naar de mogelijkheden. Wij houden u op de
hoogte.
Tenslotte
Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang voor Rotterdam en Omstreken, hoopt u
allen fysiek weer te ontmoeten om gezamenlijk op bedevaart te gaan. Laten wij hoop houden in
de toekomst! Wij wensen u en de uwen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
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uw adresboek.

