Lidmaatschap
Kosten
Contributie voor 2017 € 1,00 per persoon
Reiskosten Amsterdam € 10,00 per persoon
De reis wordt retour gemaakt per luxe touringcar

Opstapschema
Plaats

Waar precies

Tijdstip

Lage Mierde

Dorpsplein

18:45 u

Hulsel

RK kerk

18:55 u

Netersel

RK kerk

19:05 u

Middelbeers

Boerenbond

19:25 u

Diessen

't Laar

19:35 u

Hilvarenbeek

RK kerk

19:50 u

In overleg met het bestuur zijn andere opstapplaatsen langs de route
mogelijk.
Bij ziekte kan men zich afmelden bij dhr. Jan Wolfs, penningmeester.
Rekeningnummer NL96RABO o122300777
Na het overlijden van een lid kunnen de nabestaanden kiezen voor een
noveenkaars van de Stille Omgang of voor het opdragen van een H. Mis in
de parochiekerk van de gestorvene . Bericht van overlijden graag
doorgeven aan het bestuur.
In het bestuur Stille Omgang afdeling Hilvarenbeek en Omstreken hebben
zitting
Naam

Functie

Adres

Telefoon

R. Ligtvoet

Voorzitter

Wouwerstr 11

5051495 of
0622911410

J. Wolfs

Penningmeester

v. Aldeneyckstr
21

5051636

Doornboomstr 2

5053071

A. Smeijers
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Secretaris

Stille Omgang
Amsterdam

Afdeling
Hilvarenbeek
en
Omstreken

Geacht lid _______________________________________
De bedevaart naar het Hoogheilig Sacrament van
Mirakel te Amsterdam vindt plaats
in de nacht van 17 op 18 maart 2018
Op de heenreis wordt gebeden voor het welslagen van de
bedevaart.

Uw broedermeester is _________________________________
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Op bedevaart
Het gebrek aan voorgangers in de Norbertusparochie is zo
nijpend dat het lof in de Beekse kerk, onmiddellijk voorafgaand
aan het vertrek naar Amsterdam, is moeten komen te vervallen.
Dat is jammer, maar onvermijdelijk.
De praktische consequentie van het vervallen van het lof is dat de
bus een half uur later aan zijn ronde begint.
Het vertrek van de bus uit Hilvarenbeek is als altijd om 20:00 uur.
In Amsterdam stopt de bus op het Spui. Daar is de
toegangspoort naar het Begijnhof. De Eucharistie wordt gevierd
op het Begijnhof en begint om 22:30 uur. De voorganger is de
befaamde priester Dick van Klaveren, pastoor te Gouda.
Meteen na de viering beginnen we aan de stille voettocht door
het centrum van de stad. Onder het lopen heeft iedere pelgrim
de gelegenheid om te bidden of de intentie van 2018 te
overdenken, in stilte.
De stille tocht is in een uurtje gelopen waarna we weer plaats
nemen in de bus die ons terugbrengt naar onze dorpen in de
Kempen.
Het bestuur van de afdeling Hilvarenbeek en Omstreken rekent
erop dat, net als in voorgaande jaren, vele pelgrims uit onze
contreien zich zullen aansluiten bij de duizenden die uit het
gehele land samenkomen in Amsterdam om daar een hulde te
brengen aan de heilige Eucharistie, in stilte.
Het bestuur wenst u een devotionele en stille bedevaart toe.
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Intentie van 2018

Eucharistie = Leven
Leven = Dankzegging

Henrie Nouwen
1932 – 1996
Een eucharistisch leven is een leven van dankbaarheid. De geschiedenis
van de twee vrienden onderweg naar Emmaus - die ook onze
geschiedenis is – heeft laten zien dat dankbaarheid geen
vanzelfsprekende levenshouding is. Dankbaarheid moet ontdekt en met
grote innerlijke oplettendheid beleefd worden. Ons verlies, onze
ervaringen van miskenning en verlatenheid, en onze vele momenten van
ontgoocheling trekken ons steeds weer naar boosheid, verbittering en
wrok. Jezus heeft ons de eucharistie geschonken om ons in staat te
stellen voor dankbaarheid te kiezen. Dat is een keuze die wij zelf moeten
maken. Niemand kan dat voor ons doen. Maar de eucharistie moedigt
ons aan tot God om erbarming te roepen, naar de woorden van Jezus te
luisteren, Hem bij ons thuis uit te nodigen, in gemeenschap met hem te
treden en de Blijde Boodschap aan de wereld te verkondigen.
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