
Stille Omgang 2016   
Gaat u mee?! 
 

Avond / nacht van zaterdag 12 
op zondag 13 maart 
 
19.30  vertrek Voorhout,Bartholomeuskerk 
19.45 vertrek Lisse, St Agathakerk 
 

20.30 Lof Leiden, Lodewijkskerk 
21.15 vertrek Leiden 
22.30 H. Mis in Amsterdam , de Papegaai 
23.30 Stille Omgang 

01.30 / 02.00 zijn we terug op de div. plaatsen 
(In de H. Lodewijkpastorie staat nog een glaasje klaar) 
 

Kosten: €10.-  p.p. 
 

Opgave 
- Intekenlijsten in de kerken 
- Via www.stilleomgangleiden.nl 
- Bij contactpersonen   

 

Heeft u er aan gedacht iemand uit te nodigen om 
mee te komen? U kunt de ‘Stille Omgang’ cadeau 
doen! 
 

Contactpersonen 
Leiden J.W.A. Bakermans, tel 0651421079 
  F.F.M. Biesjot, tel 0638509460 
  R.TH.W.M. Thomeer, tel 071 4021883 
Voorhout D. van Klaveren, tel 06 45144137 

Lisse  A. Mélotte, tel 0252 – 420138 

Wat is de Stille Omgang?  Zie ommezijde ���� 

  Wat is de Stille Omgang? 

Amsterdam – Kalverstraat - 15 maart 

1345 

Aan een stervende man wordt door een 

priester de H. Communie thuis gebracht. De 

zieke geeft echter de Heilige Hostie weer op. Zijn vrouw werpt die 

in het haardvuur om ontheiliging te voorkomen. Later trof iemand 

daar de Hostie aan, zwevend in het vuur. Zonder brandwonden 

kon ze die pakken en waarschuwde de priester. Hij nam het 

Allerheiligste mee naar de kerk.  

De volgende dag wordt de H. Hostie echter weer in het huis 

gevonden. Opnieuw brengt de priester die naar de kerk terug. 

Maar… een derde keer keert de Hostie naar het huis terug. Nu 

begrijpt de priester dat hij dit ‘Mirakel’ niet geheim mag houden en 

organiseert een processie die de H. Hostie begeleidt naar de kerk. 

Op de plaats van het huis werd een kapel gebouwd, met een altaar 

op de plek van de haard. Van 1346  tot 1578 werd waarschijnlijk 

elk jaar het Heilige Sacrament door priesters en parochianen in 

processie door de straten van de Heilige Stede Amsterdam naar 

de kerk gebracht. 

Waar om een Stille Omgang? 

Door de Reformatie kwam er een processieverbod. Na een periode 

van ongeveer drie eeuwen, vonden twee vrienden in 1880 de route 

van de oude Mirakelprocessie terug. Het jaar daarop, in 1881, 

besloten zij de route als een stille bidtocht af te leggen. Het 

processieverbod bleef immers bestaan. Dit initiatief resulteerde in 

een snel groeiende beweging van belangstellenden, die zich 

organiseerde onder de naam Gezelschap van de Stille Omgang. 

En nu is het uitgegroeid tot een evenement dat jaarlijks duizenden 

mensen, onder hen een toenemend aantal jongeren, vanuit heel 

Nederland naar de hoofdstad trekt, om de Stille Omgang te volgen, 

ter herinnering aan het Mirakel van 1345. 

De Heer Jezus wil door dit Mirakel laten zien, dat Hij werkelijk, 

wezenlijk en waarachtig tegenwoordig is in het allerheiligst 

Sacrament. Hij is het Zelf: “Zie Ik ben met u alle dagen tot aan het 

einde van de wereld.” 


