
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Zevenhoven,	Maart	2017

  Evenals voorgaande jaren zal er vanuit Zevenhoven een groep Bedevaartgangers meetrekken 
met de Stille Omgang in Amsterdam en wel in de nacht van Zaterdag 18 op Zondag 19 maart a.s.

Ook mensen van omliggende plaatsen kunnen zich hierbij aansluiten en zijn van harte welkom!

De H. MIS wordt opgedragen in de O.L. Vrouwenkerk aan de Keizersgracht, vlakbij de Westertoren.
Deze H. MIS vangt aan om 22:00 uur.  Er zijn priesters uitgenodigd om samen te concelebreren.

Pastoor J. van Goozen zal in de parochiekerk van Zevenhoven op Zaterdag 18 maart om 20:15 uur een 
kort Lof doen met zegen van het Allerheiligste Sacrament. Daarna vertrekken wij vergezeld door pas-
toor van Goozen met de bus naar Amsterdam. Zij die uit het Westeinde komen kunnen gebruik maken 
van onze bus die op 2 plaatsen stopt n.l.:

  Om 20:00 uur bij de Ned. Herv. Kerk
Om 20:10 uur in de Dorpsstraat 55

Zij die op eigen gelegenheid naar de parochiekerk komen gelieven op tijd aanwezig te zijn. 
Na het Lof gaan we direkt met de dezelfde bus naar Amsterdam. 
Tijdens deze reis wordt het rozenhoedje gebeden. 
Na afloop van de H. MIS lopen we naar het Spui, waar we in het restaurant van de voormalige Lutherse 
Kerk aan het Spui de koffie gebruiken. Het verdient aanbeveling zelf broodjes mee te nemen!

Na afloop van de Stille Omgang lopen we naar een nader te bepalen punt, waar onze chauffeur 
W. de Balvert ons weer oppikt voor de terugreis naar Zevenhoven.

De kosten voor deze reis is €12 per persoon en deze dient u in de bus te betalen. 
Opgave zo spoedig mogelijk tot uiterlijk woensdag 15 maart a.s. bij:

 

website :    www. stille-omgang .nl       Bestuur Stille Omgang

Invul-formulier voor 15 maart a.s. inleveren!
Naam:                                ..................................................................................................................................
Adres:                                ...................................................................................................................................
Aantal personen            :...................................................................
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