
 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 10 Pinksteren 28 mei 2020 

******************************************************************************** 
Beste parochiaan / geïnteresseerde,  

Zalig Pinksteren! 

Op woensdagavond 20 mei publiceerden onze Nederlandse bisschoppen drie protocollen die gevolgd 
moeten worden als de publieke eredienst wordt hervat. Er is één protocol bedoeld voor de kerkgan-
ger, een voor de priester en een voor de beheerder van het kerkgebouw.  
De protocollen zijn zeer uitgebreid en vragen veel van ons. Toch zijn ze goed uitvoerbaar. Ze zijn be-
doeld om kerk- en misbezoek weer mogelijk te maken met een zo klein mogelijk risico op besmetting 
met het coronavirus. 
Invulling geven aan deze protocollen vraagt tijd en werk. Maar ook wij, in de Odulphusparochie, beij-
veren ons voor een goede invoering van de maatregelen die de leiding van Kerk en Staat vraagt van 
alle geloofsgemeenschappen. 
Voor wie kennis wil nemen van de protocollen, zijn deze volledig te vinden op:  www.bisdomhaarlem-
amsterdam.nl/?p=news&id=4203&t=Protocol+voor+publieke+vieringen+vanaf+1+juni. 

Informatie die we nu al kunnen meedelen over het geleidelijk weer op gang brengen van het parochie-
leven vindt u gedeeltelijk in dit Pinkster Sluisje. Lees ‘m rustig door! 

deken F. Bunschoten & redactie Sluisje 
 

Bisschoppelijk schrijven over het hervatten van de publieke eredienst 

Schrijven van mgr. Punt en mgr. Hendriks aan geestelijkheid en gelovigen 
bij het verschijnen van de drie kerkprotocollen   (licht ingekort) 

Broeders en zusters,   

We zijn in een bizarre tijd terecht gekomen door een klein, onzichtbaar virus. 
Nooit eerder zijn de gelovigen zo’n lange periode achtereen uitgesloten geweest 
van de Sacramenten. Dit is voor velen moeilijk en pijnlijk geweest. Met name het 
niet kunnen deelnemen aan de Eucharistieviering en aan de H. Communie was 
een groot gemis. We zijn daarom verheugd dat we nu een eerste stap kunnen 
zetten en dat hopelijk nieuwe stappen binnen enkele weken zullen volgen. 

Voor velen was de coronavirus-periode een tijd van reflectie en bezinning, doordat er meer rust 
kwam in ons bestaan en doordat allerlei vragen door de vaak pijnlijke situaties werden opgeroepen. 
Het verlies van dierbaren, ziekte door het virus (of door andere oorzaken), isolement en eenzaamheid 
brachten in het leven van veel mensen naast pijn en verdriet ook bezinning op de zin van het leven met 
zich mee. Voor veel mensen was coronatijd ook een tijd van verdieping. Daarom was het extra pijnlijk 
dat de gelovigen de steun van de Sacramenten moesten ontberen. We hebben daarom dagelijks tot 
God gebeden en de Maagd Maria aangeroepen opdat we spoedig van de pandemie bevrijd zouden 
worden. 

Van harte hopen we dat deze eerste stappen gevolgd kunnen worden door andere en we elkaar 
spoedig weer kunnen ontmoeten in de kerk. Want we zijn gemeenschap van de Heer die samenkomt 
rond de viering van de Eucharistie. Intussen wensen wij u voor deze moeilijke tijd alle sterkte en zegen 
toe. 
Met onze hartelijke groeten en zegenwensen en ons gebed voor u allen, 

+ J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam + J.W.M. Hendriks, bisschop-coadjutor 
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Van pastoor en parochieraad – vieringen in de H. Odulphuskerk vanaf juni 

Een spannende tijd! Hoe zal de coronaziekte zich verder ontwikkelen? In dit nummer van het Sluisje 
horen we meer: hoe we geleidelijk aan weer naar de kerk kunnen en wat de vervolgstappen zijn. Wat 
goed dat de tuinploeg volop bezig om alles rondom pastorietuin op orde te houden. Bedankt daarvoor! 
Ik wens alle medeparochianen fijne Pinksterdagen! 

Lou Kramer, vice-voorzitter 

Naar de kerk in de H. Odulphus? Hoe en wanneer kan dat weer? 

Op de zondagen en doordeweekse dagen van de maand juni geven de regels ruimte voor slechts 
30 personen om de Mis kunnen meevieren; zitplaatsen zijn op minstens anderhalve meter volgens 
een door ons gemaakte indeling. Met ingaan van de maand juli zullen naar verwachting 
100 kerkgangers toegestaan zijn. Er mogen niet meerdere Missen achter elkaar gevierd worden want 
bepaalde delen van het godshuis moeten nadien eerst worden ontsmet. Het getal van 30 mensen is 
exclusief de medewerkers conform de nieuwe landelijke regels. 

Wat betekent dit voor ons, kerkend in de Odulphuskerk? 

Op de eerste plaats: dat u na lange tijd van harte straks weer welkom bent. Dat is goed nieuws.  
In onze parochiekerk H. Odulphus te Assendelft zullen er weer publieke HH. Missen zijn (dus week-
endmissen èn doordeweekse Missen) vanaf het Hoogfeest van Sacramentsdag, dus per ingang van 
het weekend 13-14 juni. 

Vanaf zaterdag 13 juni wordt zeker tot het einde van de maand: 

• de op de zaterdagavonden gebruikelijke Eucharistieviering om 19.00 uur in ere hersteld; 

• de op de zondagochtenden gebruikelijke Eucharistieviering om 10.00 uur in ere hersteld; 

• op alle doordeweekse dagen, dus ma. t/m vr. wordt om 19.00 uur de Eucharistie gevierd; 

• het H. Sacrament ter aanbidding uitgesteld:  ma. t/m vr. 9.00–9.30 uur en 19.30–20.00 uur. 

Dit betekent ook: 

• dat we u over de maand juli gewoon weer apart gaan berichten;  

• dat er in de week vóór en na het eerste juni-weekend (6-7 juni dus) en in dat weekend zelf nog geen 
publieke Eucharistieviering in de H. Odulphuskerk zal plaatsvinden; 

• dat er voortaan op weekdagen om 10.00 uur géén viering wordt gehouden zoals we jarenlang ge-
woon waren; noch op de maandagochtenden noch op eerste vrijdagen van de maand;  

• zolang het nuttig en nodig wordt gevonden, de zaterdagavondmis wordt opgenomen voor plaatsing 
op het youtube-kanaal van de kerk. Er komen geen parochianen in beeld en zij zullen er ook geen 
last van hebben. 

Er zijn twee belangrijke dingen die u betreffen, als het erom gaat de Mis weer mee te vieren: 

• Uitreiking van de Communie zal in de gehele maand juni nog niet plaatsvinden. Onze oprechte ex-
cuses hiervoor. En wat is de reden? Er moeten een hoestscherm en een speciale communiepincet 
worden aangeschaft en het omgaan worden geoefend. Natuurlijk moet het allemaal respectvol 
(naar het Ons Heer) en veilig (voor de mensen) gaan.  

• En ten slotte… Nee, als u er nog van afziet om naar de kerk te komen, dan is dat niet erg.  
Die beslissing maakt u zelf, en u doet dat met een gerust geweten. Want ook thuis verbonden zijn 
met Onze Lieve Heer in Zijn Misoffer is in deze coronatijd een prima manier om Hem goed en 
vruchtbaar te dienen!  
Als u op zondag zelf een moment van gebed betracht of actief meekijkt naar een misfilm maakt u op 
een legitieme manier gebruik van de dispensatie in de zondagsplicht (het derde gebod van de Tien 
Geboden) die de Kerk heeft verleend aan alle katholieken zo lang het nodig is.  

Aanmelden voor de Mis 

Voor de Eucharistievieringen van zaterdag en zondag wordt gevraagd dat u zich aanmeldt. Laat dat 
geen drempel zijn die u weerhoudt. Wij zullen tijdig informeren hoe het aanmeldsysteem precies zal 
werken.  



Tenslotte 

U kunt pastoor Bunschoten altijd opbellen als u over een en ander wil praten of overleggen over welk 
gespreksonderwerp dan ook: belt u dan 075-6874385 of 06-41168657 Of u mag een mailbericht stu-
ren aan fbunschotenpr@gmail.com. Aarzelt u niet om contact te leggen, want het is belangrijk dat u 
van u laat horen als u met iets zit. Ook kunt tijdens werkuren bellen met vicevoorzitter van de paro-
chieraad Lou Kramer (06-48810402, l.kramer@planet.nl) en met organist en pastoriebewoner Jos 
Martens (06-16666900, jos-martens@live.nl).  

De secretaresse van de parochie, Ingrid van Lieshout, is op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 
12.30 uur in het kantoor telefonisch bereikbaar (075-6871206) en voor beantwoorden van email aan 
odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl.  

Er is een Werkgroep H. Damiaan (voor veilig kerkbezoek) opgericht, die een begeleidende rol heeft bij 
misverloop waarin besmetting zo min mogelijk kans krijgt. Deze werkgroep staat onder leiding van 
pastoor Bunschoten en Jos Martens.  

We hopen en vertrouwen op en bidden om een gezegend verloop van de tijd, dat we met deze mis-
schien wat storende (of valt het mee?) maar toch uiteindelijk beschermende richtlijnen moeten wer-
ken. Dat de wijsheid van de H. Geest ons hierin mag bijstaan! 

Namens de parochieraad en Werkgroep H. Damiaan, 

pastoor F. Bunschoten 
 

Uit de protocollen voor vieringen in de rooms-katholieke Kerk 

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij 
binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren 
zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis 
blijven – worden van alle aanwezigen verwacht. 
Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.  

Hygiëne 
• U volgt bij binnenkomst aanwijzingen om naar uw zitplaats te gaan en bij het 

verlaten van de kerk aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan. 
• Bij het kruisteken raakt u niet uw gezicht (voorhoofd) of de rest van uw  

lichaam aan. 

Liturgie van het Woord 
• Bij de drie kruisjes vóór het Evangelie raakt u uw gezicht aan (voorhoofd en mond) en borst ook 

niet aan. 

Liturgie van het Altaar 
• Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand. 
• Het in processie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of andere gaven moet vermeden 

worden. 

Communie-uitreiking 
• U houdt anderhalve meter afstand van elkaar. 
• U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen. 
• Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand. 
• Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen mini-corporale meegebracht 

worden op de hand en zo de Hostie naar de mond gebracht worden (hierover volgt later nog de  
nodige uitleg). 

Collecte 
• U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een bankover-

schrijving, of via een gift-app. 

Sacrament van Verzoening 
• Biechten in de biechtstoel is nu niet mogelijk maar wel een te geventileerde ruimte waar u en de 

biechtvader anderhalve meter van elkaar kunnen zitten. 
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H. Doopsel 
• Het toedienen van het Doopsel wordt uitgesteld;  
• In geval van nood kan het Doopsel thuis zelf door de ouders toegediend worden (nooddoop),  

in overleg met de pastoor. Daarna, op een later tijdstip, volgen de andere riten in de kerk (inclusief 
de zalving). 

• Als het Doopsel niet wordt uitgesteld moet bij het toedienen de regel van anderhalve meter zoveel 
mogelijk in acht worden genomen. 

H. Vormsel 
• Het ontvangen van het Vormsel wordt uitgesteld. 

Eerste H. Communie 
• Het ontvangen van de Eerste Communie door een groep wordt helaas ook uitgesteld. 

H. Sacrament der Zieken 
• Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen. 

Muzikale en vocale medewerking 
• Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering. 

Na afloop 
• Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende maatregelen niet, 

maar kan wel plaatsvinden in tuinen bij de kerken, waar u anderhalve meter afstand tot elkaar kunt 
bewaren (noot Odulphusparochie: of dat bij onze kerk realiseerbaar is hoort u nog). 

Kaarsen opsteken 
• Bij het kaarsen branden en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen. 
• De kaars wordt aan een andere reeds brandende kaars aangestoken.  

 

 

 

Openstelling H. Odulphuskerk en dagkapel 

Totdat op 13 juni publieke vieringen worden hervat, blijven de openingstijden gehandhaafd:  

 Dagkapel    dagelijks 9.00 – 17.00 uur 
 Kerk     op zondag 9.30 – 11.30 uur 

U bent altijd van harte welkom voor stille aanbidding van de Heer die in het tabernakel aanwezig is, 
het opsteken van een kaars bij Maria of een andere heilige, of gewoon voor een moment van rust.  

Als regel blijft geldig: verspreiden met meer dan 1½ meter afstand onderling, maximaal 30 personen. 
Onze pastoor is aanspreekbaar zowel voor persoonlijk gesprek als voor het sacrament van de Biecht.  

Actuele openingstijden van de H. Odulphus, maar ook van de H. M. Magdalena en de St. Bonifatius, op: 
www.katholiekzaanstreekzuid.nl/kerkgebouwen-geopend-voor-gebed/ 

In de dagkapel moet altijd een onderlinge afstand van 1½ meter aangehouden worden, ook bij de deur. 

Bij de ingang liggen geprinte exemplaren van Het Sluisje. Er staat ook een krat voor de voedselbank! 
 

Liturgische vieringen uit onze kerken op internet 

H. Missen in de St. Odulphuskerk (deels ook elders), toespraken en nog meer op ons youtube-kanaal: 
www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos. Deze week nieuw:  

24 mei: Zevende zondag van Pasen  www.youtube.com/watch?v=DTXqgWz0kqY 
 (uit de H. Odulphuskerk, Assendelft) 

31 mei: Hoogfeest van Pinksteren  rond 10.00 uur op het youtube-kanaal 
 (uit de H. Maria Magdalenakerk, Zaandam–‘t Kalf) 

Van alle Missen kunt u de teksten downloaden via:  www.katholiekzaanstreekzuid.nl/vieringen/ 
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Misintenties 28 mei t/m 4 juni 

31 mei  –  Hoogfeest van Pinksteren 

Niek van der Park en Kitty van der Park-te Beek – Wim van Gelderen en Corrie van Gelderen-Karstens 

– Mien Pieters-Teekman – Corrie Snijder-Rijkhoff – Jos Rijkhoff-Vonk – Agie Zuidervaart-Bos  – Martin 

Nooij – Antoon Jak – Cornelis Heijne en Gertruda Heijne-Pepping – John Duijvelshoff – Tilly Strobbe – 

Trien Jak-Meijer – Martin Peetam – Annie Jansen-Boon – Joop van den Bosch – Cornelis Kroon, Theo-

dora Kroon-Mulder en Cees – Piet Hilbers en Jaap Aafjes – Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon en zoon 

Gerard – Jan Poel, Wim Groot en Riet Stoop – Jacques van der Veur – Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk 

en Jan van Warmerdam – Joop Geuke – Rie Rijkhoff – Henk Velserboer en Grada Velserboer-Mensink – 

Jan de Leeuw en familie – Willy Bosland-Joosen – Nicolaas Kroon en Gertruda Kroon-de Koning – Enri-

que Gutiérrez Ruiz – Kees Berkhout – Cor Poel en Dora Poel-Huijboom – Adrianus Lansbergen en Pe-

tronella Lansbergen-van der Beek – Anneke van der Laan-Steen en familie – Henk Jak – Pierk Neele – 

Engel Boon, Gerda Boon-Fatels en Yvonne Eboh-Boon – Theo Petra – Carlijn Jantine Hijne-Bos – Gerard 

Kerkhof – Bep Verdonk-Vestering – Overleden familie Jak – Overleden familie Brakenhoff. 

1 juni  –  2e Pinksterdag  (geen publieke misintenties) 

De intenties voor zaterdag 30 mei zijn bij zondag 31 mei gevoegd. 

Voor nieuwe misintenties het bijbehorende bedrag (richtprijs: € 10 per intentie) aub. overmaken naar 

NL80 RABO 0103 5013 98  t.n.v.  RK parochie H. Odulphus  o.v.v.  misintentie.  

 Vertrouwelijke intenties (voor woensdag, donderdag en vrijdag) aan pastoor Bunschoten: 
WhatsApp: 06-41168657  of email: fbunschotenpr@gmail.com 

 Intenties voor publicatie in het parochieblad en in de Mis, graag naar het secretariaat:  
email:  odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Als u een kaars wilt laten opsteken bij OLV van Altijddurende Bijstand of andere Heiligen, graag een 
bericht geven aan pastoor Bunschoten via WhatsApp of email. 

Betalen op dezelfde rekening o.v.v. ‘kaars opsteken’ (kleine kaars € 0,50 en grote kaars € 1,–) 
 

Collectegelden 

Doordat er al vanaf eind februari geen publieke vieringen zijn, kunnen er 
geen collectes worden gehouden. De wekelijkse collecte is één van de be-
langrijkste pijlers van inkomsten waaruit de vaste lasten van onze parochies 
/ kerkgebouwen betaald moeten worden. Géén vieringen betekend géén 
collecte en dus géén inkomsten.  
U begrijpt vast dat dat grote problemen geeft! De vaste lasten lopen gewoon 
door en moeten ergens van betaald worden. Willen de parochies levensvat-
baar blijven zal er iets aan de financiën moeten worden gedaan!  

U kunt helpen! Aan u het volgende voorstel: 
Maak een automatische betaling, per week, van het bedrag dat u dat u ge-
woon bent te geven in de wekelijkse collecte. U zou dat kunnen laten gebeu-
ren tot bijvoorbeeld 1 juli, daarna zullen er waarschijnlijk weer vieringen op 
iets grotere schaal zijn (tot 100 mensen) waarin u uw gaven kunt doen in de 
gebruikelijke collecte. 

We durven het eigenlijk niet te vragen maar: mag het ook een ietsje meer zijn? 
Verder blijft altijd ook de vraag aan u om mensen in nood te steunen – alvast hartelijk bedankt! 

 NL80 RABO 0103 5013 98  t.n.v.   RK parochie H. Odulphus  o.v.v.   collecte. 
 NL79 TRIO 0198 1074 39  t.n.v.   IPCI Zaanstreek  o.v.v.   voedselbank 
 NL21 INGB 0000 0058 50  t.n.v.   Vastenactie, Den Haag  (het is nooit te laat!) 
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Pastoraal woord uit de St. Bonifatiusparochie 

Pinksteren 2020 
 

 kent vast wel het beroemde sprookje van Aladin. Door allerlei avonturen was hij in het 
bezit gekomen van een wonderlamp. Wanneer hij de lamp voorzichtig in zijn handen 
nam en langzaam over het glas wreef, verscheen er plotseling een machtige 

geest die hem vroeg wat hij wenste. Die geest was de dienaar van de lamp en hij 
moest doen wat Aladin wilde. Die kreeg zo met al zijn schatten en rijkdom-
men een leven als een prins. Ten slotte wenste hij zich een prachtig paleis, en 
uiteindelijk kreeg hij zelfs de dochter van de sultan als vrouw. Dat is dus een kost-
baar bezit zo’n lampengeest, oftewel: ’n geest in de fles… Maar helaas, het is een 
sprookje!  
Of misschien toch niet?  

“Met Pinksteren is er juist sprake van een geest, de heilige Geest”, zeggen de christenen. Wat is dat?  

In ieder geval geen ‘tovergeest’, die op die pinksterdag verscheen – en toch is er wel sprake van een 
wonder! Immers, mensen werden helemaal vol van die heilige Geest van God. In onze taal kunnen we 
het niet begrijpelijk verwoorden, maar in de oorspronkelijke taal van de Bijbel betekent geest: ADEM, 
de adem van God. De mensen werden vervuld met Gods Adem! Zoals God eertijds zijn adem had inge-
blazen bij ADAM en hem daarmee tot leven gewekt had, zo beginnen de apostelen, ‘begeesterd’, een 
nieuw leven. Ze laten hun angst varen en brengen vanaf dat moment troost, bemoediging, mildheid in 
verharde harten, vrede waar ruzie was en gebalde vuisten worden uitnodigende handen. Dat kon al-
lemaal gebeuren omdat Gods levensadem hen allemaal vervulde. Dat is het wonder van Pinksteren! 

Juist in deze ‘corona-tijd’ waar onder de hele wereld te lijden heeft, zien we nog duidelijker wat ADEM 
betekent. Beademingsapparatuur redt vele mensenlevens. Ook mond-op-mondbeademing in geval van 
nood, laat dat treffend ervaren. De adem van de mens is het teken dat je leeft! Maar nog indringender 
zien we dit gebeuren in het ademen van God. 
Ook Jezus blaast zijn adem uit over de Leerlingen en zegt erbij: “Ontvangt de heilige Geest”. Zijn eigen 
leven komt bij hen binnen. En niet alleen bij hen, maar elke gedoopte mens krijgt door Jezus aandeel in 
Gods eigen leven. Elk Pinksterfeest herinnert je daar aan:  
God leeft in jou, zo als jouw adem. Hij ‘be-leeft’ je.  

Zoals Aladin iets vroeg aan de geest in zijn fles en het ook kreeg, zo mag jij ook vragen aan de heilige 
Geest in jou. Niet om een wonderpil die plotseling weer beter maakt en sterk, al is dit wel een verleide-
lijke vraag en zeker in dit moment van de Corona. Maar vooral om moed en innerlijke kalmte om wat 
je overkomt aan te kunnen, om vertrouwen, geduld, toekomst en durf om tegen de stroom in te 
zwemmen, die je zo vaak dwingt om bij jezelf te blijven en de anderen moeten zelf maar zien hoe ze 
met het leven klaar komen. Het is die Geest die je dan ineens laat voelen dat je nooit alleen bent: Mijn 
God is met mij. Dat is geen sprookje!  

Ook al zie je Hem niet altijd direct, maar waar de ene mens zorgt voor de ander, 
mag je Hem aanwezig weten. Heel treffend en ontroerend kun je dat nu in  

deze zorgelijke tijd meemaken. Een bos bloemen, een handreiking, en nog 
zoveel meer aan zorg en liefde wat levensmoed kan doorgeven aan ande-
ren.  

Daarom: beleef het komende Pinksterfeest als een krachtig startpunt 
voor een intenser en geestrijk leven NU en voor de tijd NA de Corona. 
Houd vol en pak aan met dezelfde zorg voor elkaar zoals God voor jou 

elke dag zorg draagt. 

“Ambula in Spiritu Sancto”, riepen de Christenen in vroegere tijd elkaar toe, 
dat wil zeggen:  

“Ga in de Goede Geest” 

Dat wens ik iedereen van harte toe in deze zo veranderende en zorgelijke tijd.  
Ondanks alles fijne pinksterdagen! 

A.F.M. Goedhart, pastoor St. Bonifatiusparochie, Zaandam–Centrum 
  

U 



Berichten uit bisdom en het land 

Zaterdagconferenties Mariologie 

Zaterdag voor Pinksteren, tevens Maria Visitatie, is de voorlaatste lezing door mgr. J. Hendriks over 

Maria. De serie wordt afgesloten op 2e Pinksterdag, het feest van Maria, moeder van de Kerk. 

zaterdag 30 mei  11.00 uur  Bedevaartplaatsen ter ere van Maria 

maandag 1 juni  14.00 uur  De toewijding aan Maria 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4180&t=Zaterdagconferenties+Mariologie 

Jongerenplatform Live – De Walk & Talkshow 

Op Pinksterzondag 31 mei om 14.30 uur gaat het jongerenplatform 

live via het youtube-kanaal van de St. Bavokathedraal: JPF Live: de 

walk & talkshow. Rosemarie, Pieter en Carolien zullen deze middag 

uw host zijn. We gaan bakken, zingen, sporten en krijgen ons portie 

inhoudelijke kost! Én we maken de winnaar van de jongeren-

groepenwedstrijd bekend. Zie verder op:  www.bisdomhaarlem-

amsterdam.nl/?p=news&id=4198&t=Jongerenplatform+Live+-+De+Walk++Talkshow 

Internationale gebedsactie met Pinksteren 

Een groep lekengelovigen van alle continenten heeft het initiatief 

genomen om in de zware tijd waarin wij leven, nu met Pinksteren 

met nieuwe kracht en vurigheid te bidden om de komst van de 

heilige Geest over onze gewonde wereld. Zij vragen dat te doen op 

de bijzondere voorspraak van Maria, zeker nu Pinksteren valt op 

de dag van Maria Visitatie. Onze bisschop vraagt de priesters en 

gelovigen om in hun eigen vieringen zich bij dit internationale 

initiatief aan te sluiten. Lees verder op:  www.bisdomhaarlem-

amsterdam.nl/?p=news&id=4214&t=Internationale+gebedsactie+met+Pinksteren 

Digitaal verbonden – in coronatijd 

Katholiekleven.nl nam een kijkje achter de schermen tijdens de uitzending van 

de TV-Mis door KRO-NCRV op zondag 17 mei vanuit de Nicolaasbasiliek in hartje 

Amsterdam. Lees verder en bekijk de video op 

www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/digitaal-verbonden-in-coronatijd 

Kerkproeverij – Back to Church 

De gezamenlijke organisaties van het initiatief ‘Kerkproeverij – Back to Church’ moedigen kerken aan 

om ondanks alle beperkingen vanwege corona toch uitnodigend te blijven.  

Rondom één weekend in het jaar worden zoveel mogelijk Nederlanders uitgenodigd om een kerk-

dienst bij te wonen. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden door het coronavirus bezinnen de 

organisatoren zich nog op de invulling van het geplande Kerkproeverij-weekend in oktober.  

“Wij zien het bouwen aan een uitnodigende en gastvrije gemeenschap 

als een doorgaand proces. Het behoort ook tot de missionaire opdracht 

zoals die bijvoorbeeld klinkt aan het einde van het Matteüsevangelie. 

Juist met Pinksteren krijgt die een bijzondere bekrachtiging.” 

Kerkproeverij is een initiatief van de Raad van Kerken, in samenwerking 

met Alpha Nederland en MissieNederland, en wordt ondersteund door 

mediapartners EO en KRO-NCRV. 

Meer informatie is te vinden op:  portal.eo.nl/kerkproeverij/  en  www.rkkerk.nl/kerkproeverij-back-

to-church-komt-met-alternatieven-voor-uitnodigend-kerk-zijn-in-coronatijd/  
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Vieringen live in de media 

31 mei  11.00 uur – Eucharistieviering Hoogfeest van Pinksteren  op NPO2, verzorgd door de KRO 

Vanuit Charleroi (België), celebrant: Didier Croonenberghs o.p. (met commentaar in het Nederlands) 

www.npostart.nl/eucharistievieringeurovisie/31-05-2020/KN_1714171 

Kathedraal:  www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal 

De KRO-livestream trekt door het land:  kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk 

De Nieuwe Augustinus: elke zondag 11.15u H. Mis:  www.denieuweaugustinus.nl/meer/livestream 

Ariënsinstituut (priesteropleiding Utrecht): o.a. dagelijks H. Mis:  www.facebook.com/Ariensinstituut 

H. Lodewijkkerk (Leiden): zondag 10.00u H. Mis, dagelijks rozenkrans:  www.lodewijkparochie.nl 

Tyburn Convent (Londen): altijddurende aanbidding H. Sacrament:  adoration.tyburnconvent.org.uk 

Lourdes direct vanuit de grot van de Mariaverschijning: www.lourdes-france.org/nl/ 

Fatima  vanuit het heiligdom op wisselende locaties: www.fatima.pt/en/ 

 Tientallen bedevaartplaatsen in heel Europa: sanctuarystreaming.eu 

 

Gescheiden door corona 

In dit vers probeer ik het gevoel weer te geven van de ingrijpende gevolgen van het anti- coronabeleid 
voor een ouder echtpaar. Mijn vrouw (van 77 lentes) is na zes jaar thuis leven met alzheimer begin 
maart opgenomen in een verpleeghuis, net voor de corona-crisis in Nederland. Ik (76 jaar) had ver-
wacht dat we ook na die opname nog vaak samen eropuit zouden kunnen gaan (samen wandelen, 
sporten, winkelen, terrasje pikken, uit eten, zoals we gewend waren) Door het overheidsbeleid tegen 
corona is dat allemaal niet meer mogelijk. Ik zie haar nu alleen nog maar eens per etmaal op afstand 
achter kil en hard glas bij raamvisites.  

Mat Knapen, Gennep  

Uit elkaar  Foto: Rian Coenen-Linders 

Ze hoort hier bij mij  
of ik daar bij haar  
Wij leefden echt vrij  
52 jaar met elkaar.  
Zoönotisch* gescheiden  
Zij in een tehuis  
Nu zijn wij beiden  
Nergens meer thuis  
Contact is verboden  
Slechts via een raam  
Zie ik haar noden  

Voelt zij het nog aan  
Haar stem is zwak  
Haar zinnen geklutst  
Ze doolt als een wrak  
Zij oogt zo gebutst  
Wil naast haar staan  
In deze tierende tijd  
Samen voelen waaraan  
't ons beiden zo lijdt.  

MK, 31 maart 2020  

* een zoönose is een infectieziekte die van dier op mens  kan overgaan 

(Bron: KBO PCOB Magazine,  met toestemming overgenomen) 
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