Bericht
Rotterdam, 12 maart 2020

Het Gezelschap Stille Omgang Rotterdam en Omstreken
last de deelname aan de bedevaart
de Stille Omgang te Amsterdam
in het weekend van 20-21 maart 2020 af
Het bestuur van de zusterorganisatie Stille Omgang Rotterdam en omstreken is
bijeen geweest om de omstandigheden rond het Coronavirus te bespreken. Op basis
van adviezen van deskundigen heeft het bestuur unaniem, met pijn in het hart,
besloten om de organisatie af te lassen. Dit ondanks het gegeven dat wij 675 jaar
Stille Omgang zouden vieren. Dit houdt in dat wij thans geen bedevaart faciliteren
vanuit Rotterdam.
Een deel van onze pelgrims hebben directe banden met Brabant, een gebied dat
zwaar getroffen is door dit virus. De kans op besmetting is dermate groot daar
velen lang met elkaar in de bus zitten en velen een kwetsbare leeftijd hebben.
Indien u op eigen gelegenheid de bedevaart wilt pelgrimeren is dit natuurlijk
mogelijk zolang de overheid dit toestaat en de organisatie het aldaar faciliteert.
Nu velen mogelijk niet gaan, vraagt het bestuur u alsnog om uw aandacht voor de
intentie voor 2020:
“De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander….”
Ontleend aan: Frans van der Lugt S.J. Liefde en luisteren.

Teruggaaf van betaalde deelnamekosten
De deelnemers die inmiddels, via hun bankrekening, betaald hebben. Kunnen hun
geld binnen 14 dagen op hun rekening terugverwachten. Heeft u betaald bij een
van de contactpersonen, dan zullen zij voor teruggave zorgen.
Mocht u het Gezelschap van Rotterdam en omstreken een goed hart toedragen,
overweeg dan om uw deelnamekosten (deels) niet terug te vragen. Wij hebben
voor het organiseren reeds veel kosten gemaakt.
Het besluit om dit jaar de bedevaart naar de Stille Omgang te annuleren door het
Gezelschap Stille Omgang Rotterdam en omstreken valt ons zwaar.
Wij hopen dat u begrip heeft voor ons besluit. Wij zien u graag in goede gezondheid
bij de volgende bedevaart naar Amsterdam en houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Claudius van 't Westende Meeder
voorzitter
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@destilleomgang.nl toe aan
uw adresboek.

