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Een warme processie  
in de bittere kou

Ondanks de snijdende 

kou deden drieduizend 

mensen mee aan de jaar-

lijkse Stille Omgang, de-

genen die vanwege het 

weer vroeger of op zon-

dag liepen niet meegere-

kend. Erik Hendrix dom-

pelde zich onder in het 

jongerenprogramma.

Een hostie zwevend in de 
vlammen is het mooie en pak-
kende logo van het jongeren-
programma van de Stille Om-
gang. Met een paar graden 
onder nul kreeg het roerige 
staartje van maart in de nacht 
van 17 maart een ijskoud punt-
je, maar katholieke jongeren la-
ten zich door een beetje kou 
blijkbaar niet afschrikken.
De opkomst bij het jongeren-
programma in de Mozes en Aä-
ronkerk aan het Waterlooplein 
was goed en er hing een opge-
wekte sfeer. De avond begon 
met het bekende verhaal over 
het hostiewonder uit 1345, dat 
op een speelse manier uiteen-
gezet werd door twee presen-
tatoren. De jongeren die onder-
tussen nog binnen kwamen, 
gingen allemaal meteen op de 
knieën, vaak nog voordat ze 
een godslamp hadden gevon-
den. Na even verward rondkij-
ken was er altijd wel een be-
hulpzame vinger die de blik 
van de pelgrim de goede kant 
op richtte. Erg katholiek alle-
maal, zo constateerde de uit 
evangelische hoek afkomstige 
singer-songwriter en theater-
maker Matthijn Buwalda. Met 
een verrassend repertoire aan 
liedjes wist hij het thema Ever-
lasting op een grappige en soms 
ook ontroerende, manier te pre-
senteren.

Met recht een pelgrim
Na koffie en broodjes volgde het 
hoofdprogramma, bestaande uit 
een aantal workshops over uit-
eenlopende thema’s. De hemel 
en het eeuwig leven, bijvoor-
beeld, want wat is dat eigenlijk? 
En een workshop over Sustaina-
ble faith, ‘duurzaam geloof’, over 
hoe je een geloofscrisis kan over-
winnen. Sant’Egidio verzorgde 
een sociaal-geëngageerde work-
shop over hoe je Jezus kan ont-
moeten in de armen en daklo-
zen. De echte rauwdouwers 
stonden echter in de snijdende 
kou op het Waterlooplein kaars-
jes uit te delen aan toevallige 
passanten. Daarbij gaven ze een 
korte uitleg over wat er allemaal 

gaande was en nodigden de 
mensen uit om het kaarsje op te 
steken bij het Allerheiligste. On-
dertussen was binnen de eucha-
ristische aanbidding aan de 
gang, tijdens een zogeheten 
‘avond van barmhartigheid’. 
Wie wilde, kon het sacrament 
van boete en verzoening ontvan-
gen. Het programma werd afge-
sloten met een heilige Mis met 
mgr. Punt als hoofdcelebrant.
Het mag duidelijk zijn dat kos-
ten noch moeite werden ge-
spaard en het resultaat mocht 
er dan ook zijn. Het stemt bij-
zonder optimistisch om te zien 
hoe jonge mensen op deze 
avond het geloof op een posi-
tieve en authentieke manier er-

varen. Maar dat niet alleen; wie 
op jonge leeftijd deze kou durft 
te trotseren, mag zich toch wel 
met recht een pelgrim noemen.

Stilte trekt de aandacht
De Stille Omgang blijft een bij-
zondere ervaring. In onze mo-
derne, luidruchtige tijd is een 
stille processie een vreemd feno-
meen. Zoiets blijft dan ook niet 
onopgemerkt, zeker niet in onze 
lawaaierige hoofdstad. Wanneer 
je doodstil in een grote groep 
door de winkelstraten van Am-
sterdam loopt, zie je regelmatig 
iemand stoppen en vragen: “Wat 
is hier aan de hand?” De vraag 
wordt dan veelal op een respect-
volle en bijna fluisterende toon 
gesteld, alsof men een medede-
ling over een aanslag verwacht.

Zoiets stemt wel tot nadenken. 
Stilte trekt blijkbaar de aandacht. 
De Stille Omgang is dan ook een 
traditie die is ontstaan uit de 
wens om een devotie in leven te 
houden en daarbij tegelijkertijd 
zo min mogelijk op te vallen. In 
ieder geval is de processie wars 
van ieder uiterlijk vertoon. Je 
zou de tocht bijna kunnen zien 
als een metafoor voor het geloof 
anno 2018, waarbij katholieken 
tussen andere (soms luidruchti-
ge) groepen in de samenleving 
bijna niet meer opvallen.
Indachtig en met zorg je eigen 
geloof beleven en je daarbij 
niet te veel zorgen maken over 
alle drukte om je heen. Als dat 
de les is van de Stille Omgang, 
kun je daar niet jong genoeg 
mee beginnen. +

Pelgrims bij de Mirakelplek, gemarkeerd met het bekende lantaarntje.
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seld met toepasselijke muziek voor or-
gel en zang, o.a. van J.S. Bach, Vivaldi 
en Barber. Locatie: St.-Laurentiuskerk 
(Verdronkenoord 68). Tijdens de mu-
ziek zullen op het grote scherm kruis-
wegstaties vertoond worden, en iconen 
over wat voorafging aan Jezus’ kruis-
weg. Na afloop deurcollecte.
Info/opgave:
info@alkmaarsecuyperskerk.nl

Franciscus/Claramiddag
Megen, za 7 april 
Middag in het teken van de HH. Fran-
ciscus en Clara van Assisi, met als the-

ma ‘Spanning rond armoede en rijk-
dom’, gepresenteerd door zr. Chiara 
Bots o.s.c. en br. Rangel Geerman o.f.m. 
Aanvang 13.30 uur in het Minderbroe-
derklooster (Kloosterstraat 6). Met mo-
gelijkheid tot uitwisseling en delen. 
Info/opgave: (0412) 46 57 70,
chiarabots@live.nl

Barmhartigheidszondag 
Uden, zo 8 apr
Ook in Uden wordt het feest van Gods 
Barmhartigheid gevierd. Aanvang 9.00 
uur met H. Mis in de kapel van de zus-
ters Birgittinessen (Vorstenburg 1). Om 

10.00 uur uitstelling Allerheiligste, om 
14.00 uur gebedsviering met biechtge-
legenheid en om 16.00 uur afsluiting 
met vespers. In de St. Petruskerk (Kerk-
straat 25) om 10.30 uur H. Mis met na-
dien, tegen vrijwillige bijdrage, lunch.
Info/aanmelden: richard@grootuden.nl, 
barmhartigheidszondag.nl

Banneuxbedevaart
Banneux (B), di 17 apr
Biddende Moeders organiseert een be-
devaart naar Mariaheiligdom Banneux. 
Priester Karlo van Radio Maria viert de 
Mis. Vanaf verschillende opstapplaat-

sen rijdt een bus, kosten: € 13,- p.p. Het 
programma begint om 10.00 uur, incl. 
lunch (€ 4,-). 
Info/opgave (z.s.m.):
bmvlaanderen@skynet.be

Eucharistie, God dank  
Hoofddorp, di 17 apr
Diaken Rob Mascini vertelt over de ge-
schiedenis van de liturgie, het ontstaan, 
de rituelen, de symbolen. Toegang gra-
tis. Aanvang 20.00 uur in de Joannes de 
Doperkerk (Kruisweg 1073). 
Info/opgave: (06) 52 00 55 33,
patrick@gunthertjes.eu 
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