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Ommegangen Heiligdomsvaart

Eens in de zeven jaar komen religie en cultuur in de stad tot een hoogtepunt. Maastricht maakt zich op om voor de 55e keer - een religieuze traditie in stand te houden. We zetten samen voort wat Servaas ooit
begon. Het wezenlijke van de Heiligdomsvaart- de verering van de relieken- is nog altijd springlevend.
Bezoekers nemen deel aan religieuze plechtigheden. Daarnaast nemen ze deel aan de ommegangen.
De deelname van pelgrimsgroepen vertoont dit jaar een opmerkelijke toename. Tot vreugde van de organisatie
is er dit jaar een (deels hernieuwde) pelgrimage uit Aken, Hasselt, Tongeren en Susteren. De pelgrims uit onze
‘Heiligdomsvaart zustersteden’ lopen vooraf aan de Maastrichtse stadsdevoties: het borstbeelden van SintServaas en Sint-Lambertus, het Genadebeeld van de Sterre der Zee en het zwarte Christusbeeld van Wyck. Het
hoogtepunt van de ommegang is het tonen van de Noodkist waarin de overblijfselen van Sint-Servaas worden
bewaard.
Het thema van 2018 is: ‘Doe goed en zie niet om’. Iedereen kan goed doen, ook niet-gelovigen. Dat maakt de
boodschap universeel.
De ommegang bestaat uit zes delen:
1.
2.
3.
4.

Opening
Uitbeelding van het thema: “Doe goed en zie niet om
Pelgrims komen van heinde en verre
De toning van de Stadsdevoties

5. De toning van de Relieken
6. De toning en de rondgang van de Noodkist
De commissie ommegangen onder leiding van Sjo Smeets heeft de afgelopen 2,5 jaar- samen met vele
vrijwilligers, instanties, overheidsdiensten en ondernemingen- goed samengewerkt om de ommegang van de
Heiligdomsvaart ook in 2018 weer als ‘Cortège Glorieux’ door de straten van de oude stad te laten trekken.

Route Ommegang zondag 27 mei:
Stationsstraat – Wijcker Brugstraat. – Wijcker Grachtstraat – Hoogbrugstraat - Rechtstraat - Wijcker
Brugstraat - Sint Servaasbrug – Kesselskade – Hoenderstraat – Markt (zuidzijde voor het stadhuis) – Grote
Gracht – Helmstraat – Vrijthof (pleiningang t.o. Theater) – Vrijthof (tribune) – Vagevuur – Hendrik van
Veldekeplein
Route Ommegang zondag 3 juni:
Hubertuslaan – Nieuwenhofstraat – Zwingelput – Grote Looiersstraat (zuidzijde) – Kleine Looiersstraat – Sint
Pieterstraat – Maastrichter Heidenstraat (tribune) – Cortenstraat – OL Vrouweplein – Het Bat - Kesselskade –
Hoenderstraat.– Markt (zuidzijde voor het stadhuis) – Grote Gracht – Helmstraat – Vrijthof (pleiningang t.o.
Theater) – Vrijthof (tribune) – Vagevuur – Hendrik van Veldekeplein

