Rotterdam, 19 maart 2020

Waarde pelgrims,
Morgen, zaterdag 20 maart, zou de Stille Omgang plaats gevonden hebben. Inmiddels zult u uit
de media begrepen hebben dat ook dit jaar vanwege de pandemie de bedevaart geen
doorgang kan vinden.
In december hadden we nog goede hoop dat het de goede kant op zou gaan. Gelukkig waren
we wel zo verstandig om een alternatief plan uit te werken.
Stille Omgang 2021 uitsluitend digitaal
Er is voor gekozen voor een digitale oplossing om zo toch de verbondenheid te bewaren en de
traditie in ere te houden.
20.30 uur: Heilige Mis vanuit de Nicolaasbasiliek te Amsterdam.
De mis wordt voorgegaan door pastoor Eric Fennis,
samen met co-celebranten Eugene Jongerden en Jan Stuyt sj.
< klik hier om de viering vanaf 20:15 uur te volgen >
Film de Stille Omgang (via dezelfde link)
Aansluitend aan de mis zal een film worden uitgezonden van de Stille Omgang door
Amsterdam in nachtelijk Amsterdam. Zo kunt u vanuit huis de omgang meebeleven en ook de
intenties in de tocht meebidden. Deze uitzending zal ook via hetzelfde kanaal worden
uitgezonden.
Zondag 21 maart Lezing over de Stille Omgang vanuit Heiloo i.s.m. Onze Lieve Vrouwe
ter Nood
Deze lezing gaat over de geschiedenis van Het Mirakel van Amsterdam en hoe de traditie van
de Stille Omgang hieruit is ontstaan. De lezing is vanaf 12.00 uur beschikbaar op
het YouTubekanaal van het Onze Lieve Vrouw Ter Nood. Duur: 45 minuten.
< klik hier om de lezing te volgen >
Bedroefd
Het moge duidelijk zijn dat we ongelooflijk bedroefd zijn dat we dit jaar wederom moeten breken
met de eeuwenlange traditie van pelgrimage van grote groepen naar Amsterdam. Voor u hopen
we middels de digitale ontmoeting toch een saamhorigheid en verbondenheid te kunnen
creëren die gevoeld zal worden. We ontmoeten elkaar in gebed en in de wetenschap dat we via
de eucharistie met elkaar door Christus verbonden zijn.
Toekomst waarborgen, een gift is meer dan welkom
Het Gezelschap van Rotterdam draait geheel op de inzet van vrijwilligers. Daarmee kunnen we
de kosten van de organisatie laag houden. Toch hebben wij te maken met organisatiekosten die
gewoon doorlopen, zoals de kosten van de website, bankkosten en nog wat andere kleine
kosten. Zeg maar kosten die gewoon nodig zijn om het in stand te houden. Daarom vragen wij u
om een kleine donatie zodat wij volgend jaar weer, heel gewoon, op pelgrimage naar
Amsterdam toe kunnen. Met een gift van € 2,50 per lid (het mag natuurlijk ook meer zijn) zijn wij
erg tevreden.
U kunt uw gift overmaken op:
NL 51 INGB 0007 3224 08 t.n.v. De Stille Omgang Rotterdam o.v.v. van gift.
Tenslotte
Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang voor Rotterdam en Omstreken, hoopt u
allen fysiek weer te ontmoeten om gezamenlijk in 2022 op bedevaart te gaan. Laten wij hoop
houden in de toekomst en met elkaar verbonden blijven in ons aanhoudend gebed!
Met hartelijke groet,
Claudius van 't Westende Meeder
voorzitter
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