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Amsterdam, 14 maart 2022 
 
 
Geachte deelnemers aan de Stille Omgang van 2022, 
 
Hierbij bevestigen wij uw aanmelding om op zaterdag 19 maart aanstaande deel te 
nemen aan de Stille Omgang in Amsterdam. Voor sommigen van u een bekend 
fenomeen, voor anderen wellicht een eerste kennismaking. In deze brief leest u eerst 
iets over de achtergrond en op de tweede pagina hoe u dit jaar kan deelnemen aan de 
Stille Omgang. 
 
De Stille Omgang is een traditie die voortkomt uit het Mirakel van Amsterdam dat 
plaatsvond in het jaar 1345. Sindsdien wordt er door de eeuwen heen jaarlijks een 
bedevaart gehouden in Amsterdam om dit Mirakel te herdenken. Eerst pontificaal en 
sinds de 16e eeuw juist sober, stil en in de nacht. Sinds 1881 organiseert het Gezelschap 
van de Stille Omgang jaarlijks deze Stille Omgang.   
 
U bent van harte uitgenodigd om juist dit jaar deel te nemen, nu het weer kan en mag, na 
twee jaar van beperkingen door de Corona pandemie. Omdat de grote groepen dit jaar 
nog niet naar Amsterdam reizen, wordt de traditie dit jaar lokaal door veel mensen in 
hun eigen stad of dorp gelopen. Maar daardoor is uw komst naar Amsterdam extra 
belangrijk en een teken dat deze eeuwenoude traditie springlevend is en waar jong en 
oud aan deelnemen.  
 
Wij hopen u in de nacht van 19 op 20 maart te begroeten in Amsterdam. 
 
Namens het gehele bestuur, 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jeroen Brenninkmeijer 
Voorzitter Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam 
 

 

 

Bijlage: uitleg deelname aan de Stille Omgang 2022 



 

De Stille Omgang van 2022 

 

De Stille Omgang wordt dit jaar gelopen vanaf 20.30 uur. De deelnemers worden eerst 

uitgenodigd om deel te nemen aan de H. Mis in de Begijnhofkapel op het Spui of de H. 

Nicolaasbasiliek aan de Prins Hendrikkade. Op de achterzijde van dit blad staat een kaart met 

de route en rood omcirkelt de locaties van de twee kerken die ook als startpunt dienen. 

 

In de e-mail staat de kerk en tijdstip waarop u bent uitgenodigd. Als uw groep maximaal 4 

personen telt, kunt eventueel zelf kiezen welke mis u bijwoont. 

Na de mis, loopt u mee in de groep en volgt u de route die al eeuwenlang gelopen wordt. De 

startlocatie is afhankelijk van de kerk die u bezoekt: Het Spui (Begijnhofkapel) of  Prins 

Hendrikkade 73 (Nicolaas Basiliek).  

Wij verzoeken u de volgende regels te respecteren: 

 

• Tijdens de omgang is men stil. 

• De groepen worden begeleid door vrijwilligers van onze organisatie en lopen voor en 

achteraan de groepen. Wij vragen u vriendelijk hun aanwijzingen te volgen. 

• Er is geen uiterlijk vertoon (geen religieuze afbeeldingen, pamfletten of vlaggen) 

• Men loopt maximaal met 3 personen naast elkaar en in de smalle straten 

(Warmoesstraat en de Nes) maximaal 2 breed. 

 

Tijdens de tocht zijn er vijf plaatsen waar gebeden wordt voor een speciale intentie. Deze 

plaatsen staan ook op de achterzijde aangegeven. De jaarintentie van 2022 is:  

 

God lijkt ver van de stad, maar God woont in haar midden. 
Hij blijft ons zoeken waar dan ook. 

 

 

Kerk    tijdstip dienst   tijdstip begin Stille Omgang 

Begijnhofkapel  19.30 uur   circa 20.30 uur 

Nicolaas Basiliek  20.30 uur   circa 21.30 uur 

Begijnhofkapel  21.00 uur   circa 22.00 uur 

Nicolaas Basiliek  22.30 uur   circa 23.30 uur  

 

 

Overige mededelingen 

 

• Kijk voor de laatste mededelingen op onze website: www.stille-omgang.nl 

• Er is dit jaar geen speciale sanitaire voorziening; voor toiletten bent u aangewezen op 

de horeca. 

• Voor vragen op de avond zelf is er altijd iemand op het Spui aanwezig, herkenbaar aan 

een hesje met Stille Omgang op de rug. 

• In noodgevallen belt u 112, er is veel mobiele politie aanwezig rondom de route. 

• Voor urgente zaken op de avond zelf, kunt bellen met dhr Onno Baneke: 0621217679 
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