
 

 

Stille Omgang Amsterdam 2019  

 

Bedevaartprentje van Jacob Cornelisz van Oostsanen uit 1518 



Programma van de 94e Bedetocht 
 

In de nacht van 16 op 17 maart 2019 wordt de Stille Omgang gehouden  

ter ere van het Mirakel van Amsterdam. Het thema is dit jaar: 

Vreugde is het onfeilbare teken van de 
aanwezigheid van God 

 

Deelname 
U kunt zich aanmelden tot en met 8 maart 2019 via de website of bij Mathijs 

Vinken (secretaris) (secretaris@stilleomgangtilburg.nl). 

 

Dit jaar is vooraf betalen verplicht. Bij aanmelding via de website kunt u 

direct betalen via iDeal. 

 

Vroeg vertrekken en op tijd terug 

We vertrekken dit jaar weer op tijd. We reizen samen met het gezelschap uit 

de regio Waalwijk en omstreken. Dat betekent dat we extra opstapplaatsen 

hebben. 

 

De vertrektijden van de busreis is als volgt 

Margarita Maria Alacoque kerk, 

Ringbaan-West 300, 5025 VB, TILBURG 

Vertrek om 17:13u 

 

St. Antoniuskerk,        

Groenlostraat 1, 5043 LZ, TILBURG 

Vertrek om 17:26u 
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Tussenstop bij de afrit van de N261 ter hoogte van Loon op Zand (Hoge 

Steenweg) 

St. Janskerk,       

Hoofdstraat 36, 5171 DD, KAATSHEUVEL 

Vertrek om 17:49u 

 

Vredesplein, 

Vredesplein, 5142 RA, WAALWIJK 

Vertrek om 18:01u 

Rabobank,           

Grotestraat 149, 5151 BK, DRUNEN 

Vertrek om 18:11u 

  

Kerk st. Jan Evangelist,                  

Kerkstraat 37, 5154 AN, ELSHOUT 

Vertrek om 18:19u 

 

St. Lambertuskerk,         

Haarsteegsestraat 10, 5254 JR, HAARSTEEG 

Vertrek om 18:28u 

 

Vlijmenplein (Bruna),    

Oliemaat 10, 5251 AG, VLIJMEN 

Vertrek om 18:35u 

  

Parochie Edith Stein,      

Loeffplein 1, 5262 AJ, VUGHT 

PLECHTIG LOF om 19:00u 

Vertrek om 19:45u 

  

 

 



EUCHARISTIEVIERING IN DE OLV KERK 

STILLE OMGANG DOOR DE STRATEN IN HET CENTRUM VAN 

AMSTERDAM 

 

Vertrek om 00:00 (omstreeks; kan ook iets eerder of later zijn!); vanaf Spui 

(waar alle bussen zich opstellen voor het oppikken van de pelgrims) 

 

De TERUG ROUTE is omgekeerd aan de heen route: 

VUGHT, VLIJMEN, HAARSTEEG, ELSHOUT, DRUNEN, WAALWIJK, 

KAATSHEUVEL, LOON OP ZAND, TILBURG (Groenlostraat), TILBURG 

(Ringbaan-West) 

 

Onze Lieve Vrouwekerk  
We zijn blij dat we te gast mogen zijn in de mooie Onze Lieve Vrouwekerk. 

Het is er warm, devoot en de kerk ligt dichtbij de bidroute. 

 

Omstreeks 21:05 uur zullen we arriveren bij het parkeerterrein op de 

Westermarkt. We lopen naar de kerk (3 minuten), die aan de Keizersgracht 

ligt. Er zijn daar toiletten beschikbaar. Achterin de kerk staat een borstbeeld 

van onze stadgenoot, de zalige Petrus Donders, aangezien de kerk vroeger 

van de Redemptoristen was. Nu draagt het Opus Dei zorg voor het 

pastoraat. 

Info: www.amsterdam.onze-lieve-vrouw.nl 

Eucharistieviering 
Om 21.30 uur zal de H. Mis aanvangen, in de gewone ritus. We vieren samen 

met andere gezelschappen (o.a. Nijmegen en Haarlem) 

 

Omgang 
Na de eucharistieviering lopen we naar het startpunt van de 

Ommegangsroute. Samen lopen we Omgang vanaf ± 22.45 uur.  

We lopen de Omgang in stilte, biddend. 

http://www.amsterdam.onze-lieve-vrouw.nl/


 

Indien iemand onverhoopt de aansluiting met de groep mist, dient hij/zij zich 

te wenden tot de leden van de organisatie die de route aangeven. 

 

Het is goed om te weten dat we ongeveer een uur aan het lopen zijn. Dat 

moet u zonder al te veel moeite op kunnen brengen. 

We zijn vanaf 17.00 uur onderweg. Dat betekent dat u zelf een 

versnapering/boterhammen dient mee te nemen voor in de bus. 

Vertrek uit Amsterdam 
Direct na de Omgang gaan we gezamenlijk naar het Spui waar de bus 

wacht. Ieder wordt uitdrukkelijk gevraagd ervoor te zorgen dat noch in de 

kerk noch in de bus iets wordt achtergelaten. Verwachte aankomsttijd in 

Tilburg is 02.00 uur. 

 

Kosten deelname en lidmaatschap 
De kosten bedragen € 20,00. (dat is een verhoging van 5 euro om onze extra 

kosten te dekken). 

 

Gelieve het bedrag over te maken op giro IBAN NL83INGB0000558313 t.n.v. 

Stille Omgang Tilburg. U kunt veilig online betalen via de website! 

 

Wanneer u in 2019 lid van de Broederschap van de Stille Omgang wilt zijn, 

betaalt u € 5,00 extra. Hier staat tegenover: 

− de H. Mis in Amsterdam wordt opgedragen voor de levende en de 

overleden leden van de Broederschap, 

− in geval van overlijden wordt speciaal een H. Mis voor u opgedragen.  

 



Het bestuur  
Dhr. J. Pijnenburg          Voorzitter                 06-40011460 

Dhr. M.J.F.M. Vinken Secretaris                 06-37275837 

Dhr. A. van Mullekom  Penningmeester    06-41023785 

 

Opgave 

U kunt zich opgeven en betalen via de website  

www.stilleomgangtilburg.nl/aanmelden. Of u vult de opgavestrook in: 

Naam: ……………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………… 

Postcode/Woonplaats: …………………………………………………………… 

Telefoon: ………………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………… 

• Ik wil wel/niet deelnemen aan de Stille Omgang in Amsterdam op zaterdag 

16 maart 2019 (€ 20,00). 

• Ik wil wel/geen lid zijn van het Gezelschap van de Stille Omgang in 2019  

(€ 5,00 extra). 

• Ik wil wel/niet per mail op de hoogte gehouden worden. 

Deze gegevens vóór 8 maart mailen naar: secretaris@stilleomgangtilburg.nl  

of per post zenden naar: 

M.J.F.M. Vinken, Ketelhavenplein 68, 5045NE, Tilburg 
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