
Verklaring inzake COVID-19 (Coronavirus) 

Zoals u wellicht hebt vernomen stijgt het aantal besmettingen in Nederland. De landelijke 
organisatie van de Stille Omgang heeft aangegeven dat tot heden de Stille Omgang door zal gaan. Als 
regio Tilburg verzorgen wij de organisatie naar deze bedevaart en is het aan ons om te kijken hoe wij 
hiermee omgaan. 

Het bestuur van de Stille Omgang, regio Tilburg e.o. heeft besloten in samenspraak met het bestuur 
van de Zustergezelschap Waalwijk en omstreken om de bedevaart door te zetten, zolang het huidige 
advies in stand blijft zoals die door het RIVM, Stille Omgang en het bisschoppencollege is afgegeven. 
Wel hebben we moeten besluiten, als religieuze organisatie en verbonden met en opgericht met 
toestemming van de bisschop, dat we de protocollen van het bisschoppencollege nauwlettend zullen 
opvolgen. Daarnaast hanteren wij het advies van het RIVM en zouden graag willen vragen aan ieder 
die koorts heeft dan ook thuis te blijven. 

Voor die deelnemers die staan aangemeld, en thuis in isolatie moeten verblijven in opdracht van het 
RIVM, zal volgend jaar de deelname gratis zijn. 

Op de website van het RIVM kunt u zien wat u zelf kunt doen ter voorkomen van verspreiding, 
daarnaast geldt, zoals eerder gemeld, het Coronavirusprotocol van het bisschoppencollege, welke u 
via de volgende link zou kunnen achterhalen: https://www.bisdomdenbosch.nl/maatregelen-rk-
kerk-in-nederland-wegens-coronavirus/ 

Zoals u van ons kunt verwachten houden wij het nieuws nauwlettend in de gaten en bij wijzigingen 
in het advies zullen wij deze wijzigingen en het advies dan ook opvolgen. 

Wij vragen u om te bidden voor hen die ziek zijn en die door het Coronavirus thuis moeten blijven. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
Namens het bestuur van de Stille Omgang, regio Tilburg e.o en Zustergezelschap Waalwijk en 
omstreken, 
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