
Beste 'Vrienden van de Maria Ommegang'.

Gelukkig kunnen we ons met alle energie weer richten
op de organisatie van een nieuwe Maria Ommegang, die
we op zondag 26 juni 2022 gaan houden.

De afgelopen twee jaar moest de Ommegang vanwege
coronamaatregelen beperkt worden tot rondgangen in
de Gertrudiskerk, die weliswaar uitgezonden werden
door Zuidwest-TV maar toch maar met een zeer beperkt
aantal deelnemers.
Vorig jaar werd daarnaast een unieke Maria
Ommegangfilm gemaakt met een aantal deelnemers in
bijzondere taferelen uit de dankstoet. Deze is ook nog
altijd te zien op onze website en op Zuidwest-TV.  

Dit jaar gaan we voor een volledige stoet op straat. Met
jullie hulp  als mede-instandhouder van dit bijzonder
religieus- en cultureel erfgoed van Bergen op Zoom. 
Daarmee komt de 78e naoorlogse dankstoet op straat.

Bestuurswisselingen
Dit jaar hebben er wijzigingen
plaatsgevonden in het Bestuur van de
Maria Ommegang. 
Edwin Bressers en Anniek Trommelen
zijn respectievelijk de nieuwe secretaris
en penningmeester geworden. We zijn
er erg blij mee dat zij direct bereid en
in staat waren om met de vorige
bestuursleden van plaats te wisselen.
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Vrienden van de Maria Ommegang’ 
Als ‘Vriend van de Maria Ommegang’ vragen wij u
even na te gaan of u uw jaarbijdrage van minimaal
10 euro al hebt overgemaakt op bankrekening: 
NL15 INGB 0006 9919 95 ten name van de
Stichting Maria Ommegang / Stichting
Lievevrouwegilde. Als dat al gebeurd is, danken wij
u hiervoor van harte! 
Wanneer u uw bijdrage voor 2022 als ‘Vriend van’
aan ons over (hebt ge-)maakt, dan krijgt u in ieder
geval van ons het jubileum-vriendengeschenk als
blijvende herinnering aan de Maria Ommegang
toegestuurd. 
Dit geldt voor alle mensen die hun bijdrage aan ons
overmaken; voor nieuwe én voor financieel ons al
langer ondersteunende ‘Vrienden van de Maria
Ommegang’. 

Jaarthema 2022
Maria, onze mantel der liefde is het jaarthema dat hiervoor is vastgesteld. 
Iedereen kan beschutting vinden onder haar beschermende mantel.  



Social media 
Voor info over de Maria Ommegang van dit jaar maken wij ook gebruik van social media. Mensen met
een Facebookaccount of Instagram kunnen onze info daarop volgen. Daarnaast maken we gebruik van
onze website: www.mariaommegang.nl

‘Zitplaats op de Grote Markt 
Voor mensen die het lastig vinden om tijdens de hele Maria Ommegangstoet te blijven staan, willen we dit
jaar weer stoelen reserveren op de Grote Markt. Echter is het nog niet duidelijk of de doorgang met
wagens en groepen op die zondag over de Grote Markt en daarmee ook plaatsing van stoelen, dit jaar
mogelijk is.  
Dat heeft te maken met een aangepast terrassenbeleid door de Gemeente Bergen op Zoom met het oog
op compensatie vanwege coronagerelateerde problemen die de horeca daar de afgelopen twee jaar
ondervond. Wij gaan in overleg met de betrokken horecaondernemers. Zodra er meer over bekend is,
volgt informatie via onze website, social media en de lokale pers. 

Huis aan huis collecte
In de week van 22 tot 28 mei 2022 wordt de huis-aan-huis collecte
voor de Maria Ommegang gehouden. 

Uiteraard bevelen we deze collecte bij iedereen aan. Laat de mensen
die zich hiervoor inzetten, niet voor niets langskomen. Geen klein
geld in huis? Geen probleem. 
Er kan ook met de QR-code die de collectant kan laten zien, worden
betaald.
De collectanten kunnen zich legitimeren en aantonen dat zij voor de
Ommegang collecteren.

Tentoonstelling Mariaommegang-beelden in de 
St. Gertrudiskerk
Zondag 31 mei start er in de Gertrudiskerk een
tentoonstelling van in de Ommegang mee te dragen
Mariabeelden. Dan is er om 15.00 uur eerst een
plechtige viering met medewerking van het Lourdeskoor. 
De tentoonstelling laat ook een aantal 
z.g. Gastmadonna’s uit andere plaatsen zien. 
De expositie duurt tot de zondag van de Ommegang, 
26 juni. De Mariaommegangfilm uit 2021

nog eens zien? Ga naar
www.zuidwestupdate.nl/tv/maria-

ommegang 
of klik op deze link

 

‘

http://www.mariaommegang.nl/
https://www.zuidwestupdate.nl/tv/maria-ommegang/?v=566942685


Kunstenares Ellen Tolboom is gevraagd om een unieke Maria-gevelsteen te
ontwerpen. Op de fraaie steen staat Maria met kind afgebeeld, met op de
achtergrond de kenmerkende toren van de Sint-Gertrudiskerk, beter bekend als
de Peperbus.
De gevelsteen is 20 bij 30 cm en in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. 
De prijs van de onbeschilderde varianten is € 65,- en de beschilderde gevelsteen
kost € 75,-.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
Stichting Maria Ommegang.
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Zie ook de website:
www.mariaommegang.nl

Devotionalia
Een mooi woord voor zaken die o.a. op de Maria Ommegang betrekking hebben en door
belangstellenden kunnen worden aangekocht. 
Op onze website staat het volledige lijstje met devotionalia. We lichten er een paar uit:

Het in 2019 door Ad Rooms geschreven boek "Een belofte die doorgaat" over
75 jaar Maria Ommegang, is nog verkrijgbaar. 
Dit boek is te koop voor 15 euro.

Uit dat jaar is er ook nog de Jubileum CD met Maria Ommegangliederen
De CD kost € 5,-.

Het Boek ‘de Belofte’ is verkrijgbaar voor € 5,-

Het totaal van de aan Maria-Ommegang gerelateerde producten
kunt u vinden op www.mariaommegang.nl/ vrienden-van

Wilt u hier iets van bestellen, stuur dan een mailtje naar:
penningmeester@mariaommegang.nl 
Er wordt dan contact met u opgenomen.
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