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 nr. 0 21 maart 2020 

******************************************************************************** 

Van de redactie 
Geachte lezer, 
 
Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen. Uw gewende parochieblad Zaancirkel zal niet zoals 
gepland in de week van 23 maart bij u op de deurmat liggen. Het kan vanwege de beperkingen, die het 
gevolg zijn van de corona-epidemie, niet meer geraapt en rondgebracht worden. 
Bovendien verandert de situatie met de dag. Wat gisteren nog een zinvolle aankondiging was, is van-
daag al achterhaald. Bijna alle activiteiten, die in de Zaancirkel aangekondigd zouden worden, gaan 
niet op de geplande manier door. Missen, bijeenkomsten van verenigingen en publieke acties zijn afge-
last. 
In deze situatie komen echter veel nieuwe activiteiten spontaan van de grond: vieringen in besloten 
kring worden uit privékapellen live uitgezonden via internet. Mensen spreken af om op bepaalde tij-
den samen te bidden, en nodigen anderen online uit om mee te doen. Concerten vinden plaats in lege 
zalen, maar worden van duizenden mensen thuis beluisterd. Waar men in Italië vanaf de balkons sa-
men zingt over afgezette straten heen, doen de veelal technisch perfect uitgeruste Nederlanders soort-
gelijke dingen in een online videochat. Terwijl de openbare ruimte steeds stiller wordt, krijgt ‘samen-
leving’ ineens nieuwe dimensies. Elke dag komen er ontelbaar veel dingen bij. 
 
De redactie van uw parochieblad wil op deze situatie inspelen. Wij willen zo actueel mogelijk zijn en 
dicht bij de mensen. Daarom komt er vanaf nu wekelijks een kleine uitgave van het blad uit, speciaal 
van en voor de Odulphusparochie. Hiervoor hebben wij de oude naam van het blad, ‘De Sluis’, weer uit 
de kast gehaald, en noemen het ‘Het Sluisje’. Het wordt alleen via email verspreid, maar alle nummers 
komen uiteraard ook op onze website te staan. Deze beginuitgave krijgt symbolisch het nummer 0. 
 
Het Sluisje bevat ten eerste actuele mededelingen uit de parochie, met als prominent punt het rooster 
van liturgische vieringen; openbare en niet-openbare, die eventueel via media toch toegankelijk zijn 
voor parochianen. Verder vermelden wij activiteiten uit het RK Parochieverband Zaanstreek en daar-
buiten, en wat anders voor parochianen interessant kan zijn. 
 
Om dit te kunnen doen, vragen wij zoals gebruikelijk dat parochianen kopij aanleveren over de activi-
teiten, waar zij bij betrokken zijn of die zij tegengekomen zijn. Wilt u uw bijdragen via email sturen 
naar: desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl Graag geen grote afbeeldingen ivm. de bestandsgrootte. 
Voorziet uw kopij zoveel mogelijk van links naar het internet! 
Het dient de actualiteit wanneer u niet teveel details in uw kopij overneemt van wat u elders tegen-
komt: de informatie van enkele dagen geleden kan alweer verouderd zijn. 
 
Het Sluisje komt op iedere donderdag uit, beginnend op 26 maart.  
Wij plaatsen aankondigingen voor alleen de volgende 9 dagen. Wilt u zo vriendelijk zijn om informatie 
over verder in de toekomst liggende activiteiten aan te leveren voor een later nummer? Dat voorkomt 
plaatsing van verouderde informatie. 
De deadline voor kopij is op de vooravond, dus voor nr. 1 is dat woensdag 25 maart, 22.00 uur. 
 
Wij hopen u in niet al te verre toekomst weer van de vertrouwde Zaancirkel te kunnen voorzien.  
Tot dan hopen wij u zowel interessante als actuele informatie uit en voor de Odulphusparochie te 
kunnen bieden, en wensen wij u wekelijks veel leesplezier met Het Sluisje.  

mailto:desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl


 

LITURGISCHE VIERINGEN   zondag 22 t/m vrijdag 27 maart 

Tenzij maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus verder verscherpt worden, zijn de volgende 
vieringen toegankelijk voor publiek. Van overheidswege wordt toegezien op naleving van de voorwaar-
den voor publieke bijeenkomsten. 
Gelieve op ruime een afstand van andere mensen plaats te nemen, het is een grote kerk! 
 
Er zijn geen openbare liturgische vieringen op zaterdagen en zondagen.  
Op zondagochtend is de kerk wel open (zie onder). Het aantal Eucharistievieringen op werkdagen is 
uitgebreid, om aan zoveel mogelijk mensen de gelegenheid tot deelname te bieden, en ze te spreiden 
over meer vieringen. 
 
Gelezen H. Mis: 

maandag  23 maart 9.00 u.  en  19.00 u. 
dinsdag  24 maart 9.00 u.  en  19.00 u. 
woensdag  25 maart 9.00 u.  en  19.00 u. 
donderdag  26 maart 9.00 u.  en  19.00 u.  
vrijdag  27 maart 9.00 u.  en  19.00 u.  

 
Rozenkrans: 
De genoemde ochtendmissen worden voorafgegaan door een gezamenlijke Rozenkrans. 
 
Heilig Uur en Sacrament van verzoening: 
Voor alle avondmissen word vanaf 18.00 u. een uur lang in stilte het Allerheiligste uitgesteld. 
Tijdens elk Heilig Uur is biechtgelegenheid. 
 
Hulp aan Voedselbank: 
Tijdens elk H. Uur gelegenheid voedingswaren te brengen voor de Voedselbanken, die last hebben van 
sterke terugloop van leveringen door supermarkten ivm. de recente logistieke problemen bij de voed-
sellevering. De verwachting is dat deze toestand langer duurt. 
Voedsel geven voor de behoeftige is zowel een daad van solidariteit als een concrete invulling van de 
bede in het ‘Onze Vader’: “Geef ons heden ons dagelijks brood” 
 

Zondagochtend 22 maart is de H. Odulphuskerk open van 10.00 tot 11.00 u. voor persoonlijk ge-

bed. Aan het begin wordt het Allerheiligste uitgesteld en aan het einde na de sacramentele zegen 

met een eenvoudige ceremonie teruggeplaatst.  

Ondertussen is stilte, en onze pastoor is in de kerk aanspreekbaar voor bezoekers. 

 

Voor deze gelegenheid van aanbidding, op een tijdstip waarop anders mogelijkheid zou zijn om de 

communie te ontvangen, bevelen de Nederlandse bisschoppen het volgende aan: 

 

Gebed voor een geestelijke communie 
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt.  

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.  

Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U; kom tenminste geestelijkerwijze in 

mijn hart. Ik omhels U, alsof U reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U.  

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. 
 
Misintenties 
De priesters van het RK parochieverband vieren de eucharistie in besloten kring. Hierin worden de 
eerder vastgestelde misintenties voor zaterdag en zondag meegenomen.  
Dit zijn voor de H. Odulphuskerk 21 en 22 maart: 
 
Mien Pieters-Teekman – Cornelis Kroon, Theodora Kroon-Mulder en Cees – Piet Hilbers en Jaap Aafjes –  
Linus Kuiper, Sjaak Kuiper en familie – Nicolaas Rijkhoff en Johanna Rijkhoff-Graas en zoon Dick –  
John Imming – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen.  



 

LITURGISCHE VIERINGEN   life in de media 

Zondag 22 maart  (een kleine selectie) 
TV Mis op NPO2 
 
Zondagochtend om 10 uur wordt zoals gebruikelijk op NPO2 live de Mis uitgezonden; op 22 maart uit 
de St Lambertusbasiliek te Hengelo. Celebrant: Kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht. Zie ook 
www.npostart.nl/eucharistieviering/22-03-2020/KN_1713094 
 
Deze mis is onderdeel van een de “Gebedscirkel” van de, die uit beurtelings van de Nederlandse bis-
schoppen vanuit verschillende kerken verspreid door het hele land wordt geleid. 
De Gebedscirkel wordt geheel uitgezonden op door KRO-NCRV.nl/katholiek. Meer informatie op 
www.rkkerk.nl/biddend-verbonden-met-de-bisschoppen-op-zondag-22-maart-via-npo-2-en-kro-
ncrv-nl-katholiek/ 
 
 
Mis in live op internet uit de kathedraal te Haarlem  
 
Met een live stream wordt om 10.30 uur de gezongen eucharistie rechtstreeks uitgezonden. De preek 
wordt verzorgd door mgr. J. Hendriks. De link wordt geplaatst op 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4092&t=Live-stream+uit+de+kathedraal 
Deze Eucharistieviering wordt ook uitgezonden door RTV Noord Holland 
 
Ook andere kathedralen en veel parochiekerken zenden hun eucharistievieringen live op internet uit. 
 

 
Op de andere dagen  (een héél kleine selectie) 

 
Uit de St. Vituskerk te Hilversum 
Dagelijks verzorgt KRO-NCRV een live stream van de eucharistieviering in de ochtend om 09.30 uur en 
een dagsluiting in de avond om 19.00 uur uit de St. Vituskerk te Hilversum: 
kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk 
 
 
zaterdag 21 maart: Geestelijke Stille Omgang 
Aangezien de Stille Omgang niet kan worden gehouden, biedt de kathedraal een ‘geestelijk alternatief’, 
dat live uit de kathedraal wordt uitgezonden, zie 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4092&t=Live-stream+uit+de+kathedraal 
 
Ook het jongenpastoraat biedt een alternatief voor het lopen van de Stille Omgang, zij het geestelijk of 
daadwerkelijk (op kleine schaal) in je eigen tuin of huiskamer: 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4087&t=Loop+de+Stille+Omgang+Geestelijk+mee 
 
 
Tenslotte: dagelijkse Mis paus: 
Een dagelijkse ochtendmis vanuit de kapel van de heilige vader rechtstreeks of naderhand te volgen: 
www.romereports.com (kijk verder op de pagina naar de mis van de gewenste dag.) 
 

 
Voor hen die niet de (inmiddels verstuurde) digitale Zaancirkel voor Pasen 2020 hebben ontvangen, zijn 
delen daarvan samengesteld in een bijlage voor Het Sluisje, met kleine aanpassingen ivm. de actualiteit. 
 
Om deze bijlage makkelijker per email te kunnen verzenden, hebben wij grote afbeeldingen weggelaten. 
Als u de artikelen in de oorspronkelijke vorm wilt lezen, kunt u binnenkort het hele parochieblad vinden 
op www.katholiekzaanstreekzuid.nl/parochiebladen/ 
(Houdt u wel rekening met veel achterhaalde aankondigingen.)  
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