Nieuwsbrief Gezelschap Stille Omgang te Amsterdam
– december 2016
* Vooruitblik:
- De Stille Omgang in 2017 heeft plaats in de nacht van 18 op 19 maart 2017. Op
zaterdagavond 18 maart komen naar verwachting 5000 bedevaartgangers uit het hele land
naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen,
een nachtelijke stille tocht door het centrum van de stad. Voor of na de Omgang wonen zij een
van de twintig eucharistievieringen bij, in een van de zeven binnenstadskerken, zie de kerklijst
op de site van de Stille Omgang: www.stille-omgang.nl. De Stille Omgang volgt de route die de
pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch
wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de late middeleeuwen
vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een
nachtelijke omgang, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht
zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende
verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en
mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als
leeftocht voor onderweg.
- Aan de leiders van de zustergezelschappen melden wij dat de bussen niet langer een vaste
parkeerplaats hebben. De ervaring van de afgelopen jaren maakt duidelijk dat buschauffeurs
hun eigen plek willen vinden. Bovendien zijn de kosten voor het afhuren van een
gemeenschappelijke parkeerplaats voor het Gezelschap Amsterdam te hoog geworden.
Vanwege de planning van de Omgang in de komende jaren vragen wij de leiders van de
zustergezelschappen hun aantal deelnemers vast te leggen en dat aantal ons na afloop te
melden. Een hint: wellicht kunnen jongere familieleden, denk aan kinderen of kleinkinderen,
van deelnemers worden uitgenodigd mee te gaan als begeleiders voor de desbetreffende
groep pelgrims, voor en achter en naast de groep pelgrims tijdens hun Omgang, voorzien van
een reflecterende armband of vest.
- De jongere pelgrims hebben in de Mozes en Aäronkerk hun eigen viering. Zie www.stilleomgang.nl/jongeren. Een nieuwe leider van deze viering treedt aan: de heer Jeroen Pouw.
- Tijdens de Mirakelweek zijn er vieringen in het Begijnhof (dagelijks eucharistieviering en
aanbidding). Bij de slotviering op zaterdag om 19.30 uur zal mgr. J. Liesen, bisschop van Breda,
de hoofdcelebrant zijn. Verdere informatie op de website: www.begijnhofamsterdam.nl.
- Intentie 2017: Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte. (Dag Hammarskjöld).
Op de website vindt u de flyer, waarop naast de intentie een toelichting en een gebed voor
onderweg zijn toegevoegd.
- Op zaterdagmiddag 21 januari, in de kapel van het OLV Gasthuis te Amsterdam, zal de
omvangrijke monografie, getiteld Het Mirakel van Amsterdam, geschreven door dr. Charles
Caspers en prof. dr. Peter Jan Margry, over het Mirakel van Amsterdam en de Stille Omgang ter
ere van dit Mirakel, feestelijk worden gepresenteerd. Dit boek verschijnt bij Uitgeverij
Prometheus (€ 29,95, gebonden); een jaar later volgt de Engelse vertaling (Notre Dame University
Press). Het is het eerste wetenschappelijk verantwoorde totaaloverzicht dat sinds lange tijd is
vervaardigd over het eucharistisch wonder van Amsterdam en de viering daarvan. Dit boek is
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mede mogelijk gemaakt door gewaardeerde sponsors. Na het sturen van een e-mailbericht aan
ons secretariaat (info@stille-omgang.nl) ontvangt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst.
* Terugblik:
- Op zaterdagavond 12 december 2015 maakte een bescheiden aantal deelnemers na een
meditatieve samenkomst in het Begijnhof een rondgang langs de Heilige Stede aan de vooravond
van de start van het Heilig Jaar van Barmhartigheid, als teken van solidariteit met vluchtelingen en
slachtoffers van oorlogsgeweld en terreur.
- De Stille Omgang in de nacht van 12 op 13 maart 2016 verliep voorspoedig. Het Heilig Jaar van
de Barmhartigheid veroorzaakte een opmerkelijk goede opkomst en maakte juist deze Omgang
tot een bijzonder inspirerende tocht.
- Vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid pelgrimeerden de bisschoppen van Nederland
gezamenlijk naar Amsterdam en sloten in de Nicolaasbasiliek met een eucharistieviering de
Mirakelweek af, op de avond van de Stille Omgang. Zij meldden ons dat zij graag groepen pelgrims
uit hun eigen bisdommen op de komende Stille Omgang willen begeleiden.
- Tijdens de eucharistieviering, voorafgaand aan de goed bezochte jaarvergadering van de
Gezelschappen Stille Omgang in de kerk De Goede Herder te Amsterdam op 8 oktober jl., hield
bisschop-emeritus mgr. Jan van Burgsteden, een inspirerende preek over het pelgrimeren. Tijdens
de jaarvergadering spraken de aanwezigen met elkaar over de continuïteit van de verschillende
gezelschappen en hun leiders/bestuurders. Tijdens het slotdeel van onze jaarvergadering werd de
heer Anton Mulder, leider van het zustergezelschap Amersfoort, Hoogland, Soest en Achterveld,
onwel. Ondanks snelle hulp van reanimatie en vervoer naar het ziekenhuis is hij nog diezelfde dag
overleden. In geloof aan Christus’ verrijzenis vertrouwen we met zijn echtgenote en zijn kinderen
erop dat de heer Mulder een riante ontvangst in het hemels paradijs gegeven is.
- We wijzen u graag op de uitgave over de achtergrond en de actualiteit van de Stille Omgang,
getiteld Stilte in de stad – Beleving van de Stille Omgang in Amsterdam, aantrekkelijk
vormgegeven. Een echt bewaarexemplaar, dat u ongetwijfeld inspireert door de diversiteit van de
inhoud en dat geïnteresseerden informeert over de binnenkant van de Omgang. U kunt met deze
mooie uitgave (€5,- per exemplaar) u verder verdiepen in de rijkdom van de Omgang en in de
meer dan 650 jaar durende liefde voor het Mirakel.
* Voor inlichtingen: meld uw vraag of opmerking bij voorkeur via een e-mailbericht aan:
info@stille-omgang.nl .
Met vriendelijke groet,
Piet Hein Hupsch, voorzitter Gezelschap Amsterdam, tel. 023-529 25 96; in de nacht van de
Omgang: tel. 06-411 71 005; e-mail: p.hupsch@quicknet.nl.
Maarten Elsenburg, vicevoorzitter Gezelschap Amsterdam, tel. 06-531 32 325, in de nacht van de
Omgang tot 01.00 uur; e-mail: elmart@euronet.nl.
Jos Witteman, secretaris Gezelschap Amsterdam, tel. 020-497 50 97; in de nacht van de Omgang:
06- 216 268 12; e-mail: witteman1@ziggo.nl .
*Bankrekeningnummer: NL61 INGB 000 021 2031
E: info@stille-omgang.nl
W: www.stille-omgang.nl
Secretariaatsadres: Weth. Rijkeboerweg 103,1165 NK Halfweg.
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