
 

 

MEDEDELINGEN  UIT  DE  H. ODULPHUSPAROCHIE  ASSENDELFT 

 nr. 1 26 maart 2020 

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

Geachte lezer, 

De corona-epidemie en de daartegen getroffen maatregelen hebben de maatschappij in de greep, 

overal ter wereld. Op dinsdag 23 maart zag de Nederlandse regering zich genoodzaakt om de maatre-

gelen verder aan te scherpen.  

Nog op dezelfde avond hebben de bisschoppen van Nederland uitgewerkt wat dit voor de katholieke 

kerk in ons land betekent, en daarover het volgende bericht uitgebracht:  

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren 

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding 

van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende 

maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door 

de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. 

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 

100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en 

zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast. 

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt nood-

zakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel 

open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te ste-

ken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de 

overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid. 

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat 

om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt 

deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. (*) 

Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden 

aan het eigen bisdom. 

www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/ 

Deze publicatie is ook te vinden op de website van ons eigen bisdom: 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4103&t= 

Alle+publieke+vieringen+afgelast+tm+Pinksteren 

Meer details betreffend de toepassing in onze Odulphuskerk vindt u op onze website: 

www.katholiekzaanstreekzuid.nl/laatste-parochienieuws-h-odulphus/  

* Update:    24 maart:  nadere bepalingen van de regering mbt. religieuze bijeenkomsten; punt 2 in 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/24/aanvullende-

maatregelen-23-maart 

  26 maart:  reactie bisschoppen na beraad met de regering; bepalingen voor weekdagmissen blijven: 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4108&t= 

Beperk+fysieke+aanwezigheid+bij+erediensten+tot+het+minimum  
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http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart
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Pastoor aan het woord 

Herderlijk woord  –  Anker 

Niet eerder werd het leven van iedereen bijna overal op aarde zo totaal overhoop gehaald door een 

epidemie die plotsklaps de wereld binnenwandelde. Ook ons leven. Iedereen gaat met de effecten 

daarvan naar beste kunnen om. Daar heb ik groot respect voor.  

Een van de vele gevolgen van de COVID-19 epidemie is dat samenkomsten enorm riskant zijn met 

het oog op de agressieve besmettelijkheid van het nog zeer raadselachtige virus. Dat resulteert erin dat 

christenen niet of nauwelijks nog naar hun kerken kunnen. Hoe dat door elke gelovige beleefd wordt is 

natuurlijk niet eenduidig. De een zal het iets gemakkelijker kunnen accepteren. Sommigen zullen hun 

gemoedrust kunnen bewaren omdat zij weten: onze bisschoppen, opvolgers der apostelen, hebben 

laten weten dat uiteraard elke katholiek gedurende deze crisis volledig is vrijgesteld van zondags 

kerkbezoek. Toch is voor velen het kunnen deelnemen aan Mis en Communie zo dierbaar dat het ge-

mis diep ingrijpt.  

Hoe dan ook weet ik zeker dat deze omschakeling en vele andere als een kruis wordt beleefd. Ten 

aanzien van het parochieleven: ga maar eens bij uzelf na: wat mis ik eigenlijk nu corona een streep 

heeft gehaald door het ter kerke gaan. Vooral de sociale kant van het elkaar ontmoeten? Natuurlijk, dat 

ook. Gemeenschap-zijn is wezenlijk voor een parochiegezin zoals wij dat vormen. Uit dien hoofde kan 

ik zeggen: ik mis u ook! Maar ik hoop dat er ook van gemis van en honger naar Onze Heer die we ont-

moeten in het Sacrament van het altaar sprake mag zijn. Als dat zo is weten we dat de vriendschap van 

twee kanten komt. Niet alleen van Zijn kant, maar ook van de onze. 

Blij zijn de redactieleden en ik met het initiatief dat deze ‘Sluisjes’ deed ontstaan als weekbrief ter 

beschikking voor ieder die dat wil zolang als nodig. Veel activiteiten zijn er nu weliswaar niet te ver-

melden want inherent aan het groepsaspect en dus niet plaatsvindend. Deze weekbrief zal dan ook de 

ene keer meer de andere keer minder bevatten. Maar het contact met elkaar is van eminent belang. De 

Odulphus is er nog! Dat signaal geven we graag af.  

Het is een soort lange bezinningstijd. Stil staan bij wie je bent, wat het leven is, wie God voor je is 

reflecteren of je tijdens je voorbije kostbare levensjaren gegroeid bent in mens-zijn en… christen-zijn. 

Ik zie bij veel mensen die ik als antireligieus of totaal materialistisch ken nu een ontreddering optre-

den… alles wankelt. Mag ik (en u) dan niet dankbaar zijn dat ik een leidraad heb, een anker, heb? Dat je 

het geloof in God meekreeg, of zelf vinden mocht. Voor ons zijn geloof, hoop en liefde van belang. Laten 

we van die drie de hoop een bijzonder accent geven. Vaak gesymboliseerd door een anker, dat voor-

werp dat wordt uitgeworpen om het schip vast te leggen. Ons levensbootje ligt vast omdat het veran-

kerd is in God.  

Dat we positief blijven in onze gesprekken. En van harte meewerken met wat gevraagd wordt om 

COVID-19 weer in zijn kooi te krijgen. Weest allen heel voorzichtig lieve mensen! 

Tenslotte: heb je al gebeden tot je Engelbewaarder? Tot alle Engelbewaarders samen? Zij kunnen 

met hun bescherming veel goed voor ons doen, lijkt me.  

Graag groet ik als vader van het parochiegezin u allen en weet dat ik elke dag bij het altaar aan u denk.  

Uw pastoor F. Bunschoten 

 

Eerder heeft onze pastoor zich via internet aan alle parochianen gericht, aan iedereen die bemoediging 

nodig heeft in deze tijden (en wie heeft dat niet?):  

Pastoraal woord door pastoor-deken Floris Bunschoten      (20-03-2020) 

www.youtube.com/watch?v=gPbfer4bUWc  

  

http://www.youtube.com/watch?v=gPbfer4bUWc


 

Openstelling  dagkapel & kerk  H. Odulphuskerk 

Er zijn voorlopig geen openbare liturgische vieringen, de Missen vinden allemaal plaats in besloten 

kring met alleen de voor de liturgie nodige personen.  

De kerk is wel op bepaalde tijden opengesteld voor persoonlijk gebed: 

 

 Dagkapel:  dagelijks    9.00 – 17.00 uur 

 Kerk:     zondag    10.00 – 11.00 uur 

 

De toegang tot de dagkapel is in principe beperkt tot 2 personen tegelijk (meer personen die samen 

in één huishouden wonen, zijn wel samen toegelaten). Dit is in verband met de maatregelen van de 

rijksoverheid over groepsvorming in de openbare ruimte (binnen en buiten).  

Alle details van de geldende regels zijn te vinden op: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/24/aanvullende-

maatregelen-23-maart 

 

Tijdens de openstelling op zondag van 10.00 tot 11.00 uur vindt vanaf 29 maart geen uitstelling van 

het Allerheiligste meer plaats, maar ondertussen is onze pastoor wél aanspreekbaar. 

 

Gelukkig hebben wij het mooie oude hoogaltaar in onze kerk, met het tabernakel in het midden.  

Daardoor is de kerkruimte heel geschikt voor aanbidding van het opgeborgen Allerheiligste, met in-

achtneming van de voorgeschreven spreiding. Het aantal tegelijk aanwezige personen is van over-

heidswege beperkt tot 30. 

 

In deze tijd van onmogelijkheid de communie te ontvangen, bevelen de Nederlandse bisschoppen het 

volgende gebed 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. 

 

 

Onze  overledenen 

De afgelopen tijd namen we afscheid van 

Martinus Cleophas Bonifasius Nooij      * 5 juni 1949    –   † 10 maart 2020 

en van 

Anthonius Jak       * 1 augustus 1934    –   † 15 maart 2020 

In een later parochieblad volgt bij leven en welzijn nog een In memoriam voor Martin en Antoon.  

Mogen zij, Heer, bij U in vrede rusten.  

  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart
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Liturgische  vieringen  uit  de  H. Odulpuskerk  terugkijken 

Heilige Missen in de H. Odulphuskerk (gevierd in besloten kring) worden op internet geplaatst. 

Onderstaande Missen kunt u nu al terugkijken (celebrant: pastoor-deken F. Bunschoten): 

 

Mirakel van het Heilig Sacrament te Amsterdam     (18-03-2020) 

 www.youtube.com/watch?v=wvc9KC3VFqM 

 

Hoogfeest Heilige Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria     (19-03-2020) 

 www.youtube.com/watch?v=MAmuWcFhLwQ 

 

4e zondag van de Veertigdagentijd    zondag ‘Laetare’     (22-03-2020) 

 www.youtube.com/watch?v=RkiVRhv6MEQ 

 

Aankondiging van de Heer    Maria Boodschap  (vooravond)     (24-03-2020) 

 www.youtube.com/watch?v=_wq5Uw-o71s 

 deze is in de H. Maria Magdalenakerk (’t Kalf) in een zijkapel   –   celebrant: kapelaan N. Kerssens 

 

Houdt u het youtube-kanaal van de H. Odulphusparochie in de gaten voor nieuwe opnames … 

www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos 

… en registreer u daar als abonnee! 

 

 

Misintenties  27 maart  t/m  3 april 

In de Eucharistieviering in besloten kring worden de eerder vastgestelde misintenties meegenomen,  

op zondag alle intenties voor het weekeinde. 

 

Zaterdag 28 en zondag 29 maart 

Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman, Sjaak Kuiper en familie – Mien Pieters-Teekman – Jan 

Kemna – Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon en zoon Gerard – Jan Poel, Wim Groot en Riet 

Stoop – Anneke Schavemaker-van 't Veer en familie – Marcel Schoenmaker en Jacqueline 

Schoenmaker-Kramer – Jacques van der Veur – Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk en Jan van 

Warmerdam – Joop Geuke – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Enrique Gutiérrez Ruiz – 

Kees Berkhout – Cor Poel en Dora Poel-Huijboom – Anneke van der Laan-Steen en familie 

– Theo Petra – Nicolaas de Jong en Jane de Jong-Kerssens – Carlijn Jantine Hijne-Bos – Cor-

rie Schoenmaker-Schouten en Jaap Schoenmaker – Bep Verdonk-Vestering. 

 

Eerste vrijdag 3 april 

Pater Piet Hijnen en familie – Arie Ransijn en overleden familie – Hein Kerssens en overle-

den familie – Cor Kramer en Maria Kramer-Baltus – Niek Kramer en Gré Kramer-Out – 

Carlijn Hijne-Bos. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=wvc9KC3VFqM
http://www.youtube.com/watch?v=MAmuWcFhLwQ
http://www.youtube.com/watch?v=RkiVRhv6MEQ
http://www.youtube.com/watch?v=_wq5Uw-o71s
http://www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos


 

Liturgische vieringen   live in de media 

Onze selectie voor u uit een aanbod dat met ongekende snelheid groeit! 
 

vrijdag 27 maart: Zegen “Urbi et Orbi Extra” door de paus  –  op NPO2  
 
In verband het de coronacrisis gaat paus Franciscus vanaf 18.00 uur op een leeg Sint-Pietersplein in 
Rome voor in gebed.  
De plechtigheid wordt rond 19.00 uur afgesloten met de zegen Urbi et Orbi. 
Dit is heel uitzonderlijk, want deze zegen wordt gewoonlijk alleen Kerstmis en Pasen gegeven.  
Aan deze zegen is een volledige aflaat verbonden.  
Op TV en live op internet (uitzending start om 17.55u): 
www.npostart.nl/urbi-et-orbi-extra/27-03-2020/KN_1713754  
 
Meer informatie over deze bijzondere gebeurtenis ook op 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4100&t=Paus+roept+op+tot+gebed 
 

zondag 29 maart: TV Mis op NPO2  (5e zondag van de veertigdagentijd) 
 
’s Zondags om 10.00 uur wordt zoals gebruikelijk op NPO2 live de Mis uitgezonden. 
Op 29 maart vindt die plaats in de Petruskerk te Roelofarendsveen. Celebrant: Pastoor Jack Glas.  
Zie ook  
www.npostart.nl/eucharistieviering/29-03-2020/KN_1713102 
 

Dagelijkse Mis live uit de St. Vituskerk te Hilversum 
 
Elke dag 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 
 
Meer online informatie over katholieke programma’s op televisie:   KRO-NCRV.nl/katholiek  
 

Live op internet uit de kathedraal te Haarlem 
 
In de volgende tijd worden een aantal Missen en andere diensten (zoals Eucharistische aanbidding, 
rozenkrans enz.) live op internet uitgezonden. Deze zijn tevens te volgen op 
www.youtube.com/channel/UCB5NdyDLarsCua1TuAquyAg/live 
 
Voor actuele aankondigingen van de uitzendingen uit onze kathedraal, zie: 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal 
 

Dagelijkse Mis van de 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.) 
 
  

http://www.npostart.nl/urbi-et-orbi-extra/27-03-2020/KN_1713754
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Berichten uit de parochie 

Van de parochieraad 

Beste medeparochianen, 

We zijn toch wel overdonderd door het hele gebeuren rond het coronavirus. Het is maar afwachten, 

berusten in de regelgeving, en vertrouwen dat de Allerhoogste ons wil helpen hier doorheen te komen. 

Een heel goed moment om nu te komen met het Sluisje. Bedankt aan al die mensen die hier aan hebben 

mee geholpen. Geeft weer vertrouwen in de parochie Odulphus in Assendelft.  

Namens de hele Parochieraad hoop en vertrouwen voor de dag van morgen! 

Lou Kramer, voorzitter  

 

Nieuws van de werkgroep Eerste Heilige Communie 

 

Helaas moesten we onze lessen en de andere geplande acties voor Pasen afzeggen. Maar we blijven 

met elkaar verbonden, bijvoorbeeld in de groepsapp. 

Elke week proberen we iets leuks met ze te doen – op afstand – en de resultaten met elkaar te delen.  

De kinderen zijn nu druk bezig met tekeningen van hun leukste bijbelverhalen.  

Hier een link van een liedje dat we in de laatste les hebben gedeeld. Ook leuk voor volwassenen!  

“van A tot Z”:   www.youtube.com/watch?v=LltBkakvlOE 

Namens de EHC werkgroep, Angela Reinhold 

 

M.O.V Nieuws    Vastenactie 2020 

 

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat 

in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen oplei-

ding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen 

bedrijf op te zetten. 

Meer informatie in de paasuitgave van de Zaancirkel  p.19  (alleen digitaal, download-link zie onder) 

Omdat het op dit moment niet mogelijk is om zondags de H. Mis in de kerk te vieren vragen wij u om 

uw bijdrage per over te maken. Het rekeningnummer van de Bisschoppelijk vastenactie (BVA) is  

NL21 INGB 0000 0058 50  t.n.v. Vastenactie, Den Haag  

Ook kunt u online doneren op de website van de vastenactie:     www.vastenactie.nl 

Op die website kunt u nog veel meer lezen wat er nodig is om jongeren in de derde wereld een  

opleiding te geven. U kunt ervan verzekerd zijn dat de Vastenactie uw bijdrage goed besteedt! 

Werkgroep M.O.V 
 

 

Het paasnummer van de Zaancirkel dat niet meer op papier uitkwam, is te vinden onder: 

www.katholiekzaanstreekzuid.nl/wp-content/uploads/Zaancirkel-Odulphus-Paastijd-2020.pdf 

“Het Sluisje nr. 0”:  www.katholiekzaanstreekzuid.nl/wp-content/uploads/Het-Sluisje-nr-0.pdf 

Dit ‘Sluisje’ bevat informatie voor de tijd van donderdag 26 maart  t/m  vrijdag. 3 april 2020 

Kopij voor het volgende nummer graag inleveren t/m woensdag 1 april, 22.00 uur  (geen grap!)  

alleen per email naar: desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Het volgende ‘Sluisje’ komt uit op donderdag 2 april en loopt  t/m  vrijdag. 10 april 

Redactieleden:  Dhr. E. Reinhold,  Mevr. G. Noom,  Mevr. A. Jak  

Website:     www.katholiekzaanstreekzuid.nl 

Eerdere nummers van Het Sluisje staan op: www.katholiekzaanstreekzuid.nl/parochiebladen/ 

http://www.youtube.com/watch?v=LltBkakvlOE
http://www.vastenactie.nl/
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