Rotterdam, 15 maart 2022
Waarde Pelgrims,
Hierbij bericht het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang voor Rotterdam en
Omstreken u dat de pelgrimstocht naar Amsterdam dit jaar op 19 maart wederom niet doorgaat.
Zoals u weet heeft de corona de eerste maanden van dit jaar het land nog in zijn greep gehad. Het was
toen niet realistisch verder te gaan met organiseren. Amsterdam heeft toen alles geannuleerd. Op een
enkele mis na.
De organisatie van een bedevaart vergt nu eenmaal veel meer dan alleen de bustocht. Maanden van
te voren moeten allerlei zaken worden georganiseerd en afgestemd met de overheid en kerken etc.
De corona regels zijn inmiddels opgeheven en is er toch nog gekeken om afgeslankt een pelgrimage te
organiseren. Echter de gemeente Amsterdam heeft een groot gedeelte van de route op de schop
genomen. Bruggen, riolering en bestrating etc. worden hersteld. De route is als het ware
onbegaanbaar. Door het bestuur in Amsterdam worden alleen enkele missen aangeboden.
De tijden zijn:
Begijnhofkapel om 19.30 uur en 21 .00 uurr
Nicolaasbasiliek om 20.30 uur en 22.30 uur
Als u naar deze missen wilt dient u op eigen gelegenheid te gaan.
Wij betreuren het dat wij nu twee jaar niet die lof aan het H. Sacrament hebben kunnen brengen en
uiten die het toekomt.
Wij laten ons niet ontmoedigen en gaan volgend jaar hopelijk met u op bedevaart. Wij trachten u zo
goed mogelijk op te hoogte te houden. Heeft u vragen, stelt u deze gerust.
Het zou geweldig zijn als u zaterdagavond 19 maart ’s-avond even tijd vrij maakt om te bidden voor
onze pelgrims en de nood in de wereld die zich nu voltrekt. Dat het H. Sacrament de verbondenheid
tussen ons allen en Christus versterkt.
Tot slot vraag ik u of u ons, het Gezelschap voor Rotterdam en omstreken, met een geldelijke gift wilt
steunen. Ook al hebben wij als organisatie niet heel veel vaste kosten (dankzij o.a. de inzet van
vrijwilligers) toch raakt de bodem van de kas in zicht.
Wij willen graag enige reserve houden zodat wij ook volgend jaar en de jaren daarna de bedevaart voor
u kunnen organiseren.

U kunt uw gift overmaken op:
NL 51 INGB 0007 3224 08 t.n.v. De Stille Omgang Rotterdam o.v.v. van gift.
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 gesterkt door het
H. Sacrament hoop houden in de toekomst! Wij wensen u een mooie zomer toe.

Met hartelijke groet,
Claudius van 't Westende Meeder
voorzitter

Secretariaat:
Stille Omgang Rotterdam en Omstreken
E-mail:
info@destilleomgang.nl
Website:
www.destilleomgang.nl
Telefoon:
06-50894495

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.

