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Een nieuwe belofte? 
Dit jaar herdenkt Nederland de 75-jarige 
bevrijding van de Onderdrukking in de Tweede 
Wereldoorlog. Aan die bevrijding is een 
loodzware periode vooraf gegaan. Om weer vrij 
te kunnen denken en handelen werd door zeer 
velen hun leven gegeven. In 1945 werd het 
ineens weer mogelijk om in vrijheid te kunnen 
leven.  

                                                        (Foto uit eerste jaren) 
 

Dankbaarheid daarvoor had kapelaan Ooijens 
voor ogen toen hij in 1942, middenin die 
oorlogstijd beloofde om jaarlijks een Maria 
Ommegang door de stad te laten trekken als 
Bergen op Zoom van grote verwoestingen 
bespaard zou blijven. De belofte van de 
kapelaan is in al die jaren daarna steeds  
nagekomen. Met als laatste de 75e Maria 
Ommegang in onze stad, met het jubileum-
jaarthema: ‘Een belofte die doorgaat’. 
 

Coronavirus 
Voorjaar 2020 leven we ineens in een door 
niemand van ons eerder ervaren situatie. De 
vrijheid die we sinds de Tweede Wereldoorlog 
mochten beleven, is ineens ingeperkt. Dat was 
vanaf 1945 al die jaren niet voorgekomen. Niet 
door een nieuwe bezettingsmacht, maar door 
een vooralsnog bijna onbeheersbaar virus, 
wordt ons dagelijks leven bepaald vanuit 
beperkingen die ons zo goed mogelijk moeten 
vrijwaren van het toeslaan van deze ziekte.  
Dat lukt niet altijd en om ons heen zie we de 
meeste slachtoffers bij kwetsbare groepen, maar 
soms ook bij mensen waar je het niet bij zou 
verwachten. De consequenties voor de zorg zijn 
enorm en van mensen die in deze beroepen 
werkzaam zijn wordt een bijna bovenmenselijke 
inzet gevraagd. In het ergste geval verliezen we 
dierbaren en kunnen dan zelfs niet op een 
menswaardige manier afscheid nemen.  
Positief is de inzet en de wil om van deze situatie 
het beste te maken. Er is een enorme creativiteit 
ontstaan om met de ons opgelegde dagelijkse 
beperkingen om te gaan.  
 
Geen dankstoet in 2020 
Maar hoe creatief we er ook mee omgaan, het 
zorgt er nu voor dat de 76e Maria Ommegang op 
28 juni niet als dankstoet door onze stad kan 
trekken. We kijken reikhalzend uit naar een 
nieuwe periode waarin we het coronavirus de 
baas zijn. “Zou kapelaan Ooijens onder deze 
omstandigheden een nieuwe belofte hebben 
gedaan?”, vraagt pastoor Paul Verbeek zich af.  
Een belofte voor 
hernieuwing van onze 
dank aan Maria, als zij 
ons ongeschonden door 
deze moeilijke periode 
loodst en wij onze 
herwonnen vrijheid ook 
feitelijk weer kunnen 
beleven?                    
                                                                                                        (Foto A.Asselbergs) 

 
‘EEN NIEUWE BELOFTE’   
is daarom het aangepaste jaarthema dat dit 
bijzondere Ommegangjaar 2020 heeft 
meegekregen. Geen stoet, maar tóch een 
speciaal Ommegangmoment op 28 juni.  
U leest er hierna meer over.   



Zondag 28 juni 
 
Om 14.00 uur vindt er in de St. Gertrudiskerk een 
plechtige eucharistieviering plaats met als 
thema: ‘Een nieuwe belofte’. Met pastoor Paul 
Verbeek als hoofdcelebrant en met 
ondersteuning van het pastoraal team wordt 
deze eucharistieviering gehouden. In deze 
viering zijn taferelen opgenomen die in de 
traditionele Maria Ommegangstoet te zien 
zouden zijn. Jammer genoeg is het op grond van 
de dan nog geldende coronamaatregelen niet 
mogelijk om een grote vertegenwoordiging uit de 
dankstoet daar aanwezig te laten zijn.  
Er mogen immers maar 30 personen tegelijk in 
de kerk zijn en dan ook nog met in acht name 
van de gewenste anderhalve meter afstand.  
 
Aan het eind van de eucharistieviering, 
omstreeks 15.00 uur, worden de klokken van de 
St.Gertrudiskerk en van de Onze Lieve Vrouw 
van Lourdeskerk zoals altijd bij die gelegenheid 
op de laatste zondag van juni, plechtig geluid. 
Tijdens dat startmoment van de anders 
gebruikelijke dankstoet, wordt het 
Mariaommegangbeeld in een plechtige 
rondgang binnenshuis door de kerk gedragen.  
 
Vanwege de coronamaatregelen is het 
helaas NIET mogelijk voor bezoekers om bij 
die kerkdienst op 28 juni aanwezig te zijn! 
 

U kunt actief bijdragen aan de 
Ommegang 
We vragen u om in de week van 21 t/m 28 juni 
zoveel mogelijk uw Maria Ommegangvlag uit te 
hangen. Er is dan wel geen dankstoet, maar toch 
brengt u de stad daarmee in de sfeer van onze 
Ommegang. Verder wordt gevraagd om langs 
de route die normaal gesproken gelopen wordt, 
Mariabeelden of afbeeldingen van Maria voor 
het raam te willen plaatsen.  
Als mensen dan op eigen initiatief toch de 
Ommegangroute willen lopen worden hún 
intenties en úw betrokkenheid daarmee 
geaccentueerd. 
 
 
Kijk voor de meest actuele gegevens op 
www.mariaommegang.nl 

Zeven vreugden van Maria tot en met 
21 juni wekelijks in de kerk  te zien 
 
Vanaf 9 mei tot en met 21 juni is er iedere 
zondagmiddag tussen 13.30 en 14.30 uur 
gelegenheid om een 
tafereel uit de Maria 
Ommegang te 
bezichtigen in de St. 
Gertrudiskerk. 
Wekelijks wordt één 
van de Vreugden van 
Maria daar statisch 
uitgebeeld.  

                                                                               (Foto: M.Edelijn) 

Het gaat om: De boodschap van de engel 
Gabriel aan Maria; Maria bezoekt Elisabeth, de 
geboorte van Jezus, de Aanbidding der Wijzen, 
de Wedervinding, de Verrijzenis en de  
Kroning van Maria.  
 
Tijdens de openingsuren is er een looproute in 
de kerk via de ingang aan de Kerkstraat en 
uitgang via de Grote Markt. Eénieder wordt 
geacht de coronamaatregelen m.b.t. onderlinge 
afstand en maximaal aantal bezoekers te 
respecteren.  
 

Om zoveel mogelijk mensen in de 
gelegenheid te stellen deze speciale 
Ommegangviering in de kerk mee te laten 
beleven, zendt onze regionale omroep 
ZuidWest -TV de eucharistieviering zondag 
28 juni vanaf 14.00 uur rechtstreeks  
uit op het digitale KPN kanaal 1420 en Ziggo 
kanaal 40.  Ook wordt de uitzending voor 
kijkers buiten de regio gestreamd via 
zuidwesttv.nl  Daarna volgt er nog een 
special over onze Maria Ommegang die bij de 
jubileumeditie van vorig jaar door hen is 
gemaakt.  
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om 
deze live-uitzending vanuit de St. 
Gertrudiskerk mee te volgen!  
Onze grote dank gaat uit naar de 
medewerkers van ZuidWest-TV die dit op 
deze zondag mogelijk maken.  

 


