
 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 12  11 juni 2020 

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

Volgend weekend beginnen in onze H. Odulphuskerk weer de openbare Missen! 

Zaterdag zal een dag van vreugde zijn voor onze parochie: voor het eerst sinds meer dan drie maanden 
zal in de H. Odulphuskerk te Assendelft weer een openbare H. Mis gevierd worden. 
Er blijft een dubbel gevoel: aan de ene kant willen wij gelovigen eindelijk weer ‘gewoon’ naar de kerk 
gaan, net als de priesters weer ‘gewoon’ de Mis samen met hun parochianen willen vieren. Aan de an-
dere kant zullen wij een streng hygiëneprotocol volgen, want het virus is niet weg.  
Gelukkig zitten wij in een fase waar de getallen heel laag zijn, er zal niet gauw iets mis gaan als wij met 
zijn allen nog moeten oefenen. Mocht het virus proberen een tweede golf te ontketenen, dan zijn wij 
goed voorbereid om onze mensen en onze kerk tegen de ziekte te verdedigen – met Gods zegen. 

Dus, als u het aandurft: u bent van harte weer welkom in de Mis!  

Redactie Het Sluisje 

Namens de hele parochieraad wil ik al de mensen bedanken die ervoor zorgen dat het komend week-
end de vieringen weer opstarten, dit alles onder de huidige coronaregels. Met name pastoor Floris, Jos, 
Elmar en Ingrid; zij hebben al veel voorwerk verricht. Bedankt daarvoor! Als het goed gaat is er vanaf 
juli meer mogelijk – wel altijd goed de regels volgen.  

Lou Kramer, vice-voorzitter parochieraad 

Hervatting van openbare Missen in de H. Odulphuskerk 

Op zaterdag 13 juni worden in onze kerk de publieke Missen hervat, vooralsnog met maximaal 

30 deelnemers. Naar verwachting mag vanaf juli het aantal omhoog, met een wettelijke bovengrens 

van 100. Uitreiking van de communie aan de gelovigen begint over enkele weken, wij houden u op de 

hoogte hoe en wanneer dat gaat gebeuren.  

Het schema van H. Missen en aanbidding van het H. Sacrament blijft zoals eerder aangekondigd: 

 zaterdag  19.00 uur  Eucharistieviering 

 zondag  10.00 uur  Eucharistieviering 

 maandag t/m vrijdag  09.00 – 09.30 uur aanbidding van het uitgestelde Sacrament 

 maandag t/m vrijdag  19.00 uur  Eucharistieviering (vooraf biechtgelegenheid) 

 maandag t/m vrijdag  19.30 – 20.00 uur  aanbidding van het uitgestelde Sacrament 

  en biechtgelegenheid 

Voor de Mis op zondag moet u zich vooraf aanmelden vanwege de eerlijke verdeling van de plekken. 

Op alle andere dagen kunt u spontaan naar de kerk komen, de aanmelding gebeurt ter plaatse. 

Aanmelding voor de zondagmis is deze week alleen telefonisch mogelijk bij het secretariaat: 

075-6871206  op vrijdag a.s. van 09.00 t/m 13.00 uur. 

Uiteraard vragen wij u om zich niet aan te melden bij verkoudheidsklachten. Indien u na aanmelding 

alsnog ziek wordt (ook maar een beetje), graag even een telefoontje naar Jos Martens: 06-16666900. 

Aanmelding langs deze weg buiten kantooruren is helaas niet mogelijk.   



En dan heel praktisch: wat staat u te wachten in onze kerk? 

 U komt zoals gebruikelijk onder de toren de kerk binnen – uiteraard op de bekende 1½ meter af-

stand – en loopt door de open deur naar de dagkapel, waar een gastheer of –vrouw u verwelkomt.  

 We vragen u om uw handen te desinfecteren en vervolgens uw aanmelding te bevestigen. 

 Er liggen en hangen affiches met de te volgen regels; de gastheren en –vrouwen staan u te woord.  

 U hoort waar u een zitplaats mag kiezen, deze zijn herkenbaar aangegeven op de banken. 

 Bij het verlaten van de kerk krijgt u laatste instructies, die helaas inhouden niet bij elkaar te blij-

ven staan, maar direct naar huis te gaan – hopelijk heel blij omdat u weer in de Mis bent geweest! 

Wij hopen uiteraard om u gauw weer terug te zien in een volgende viering. Ten slotte: 

De dagkapel blijft, zoals gebruikelijk, dagelijks open van 09.00 – 17.00 uur. 

Op alle dagen bent u verder altijd van harte welkom in de dagkapel voor stille aanbidding het opsteken 
van een kaars bij Maria of een andere heilige, of gewoon voor een moment van rust.  
 

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:  

7 juni: Hoogfeest van de H. Drie-eenheid  www.youtube.com/watch?v=eEzke9LFyhs 
 (uit de St. Bonifatiuskerk, Zaandam–centrum) 

14 juni: Hoogfeest van het H. Sacrament  rond 10.00 uur op het youtube-kanaal 
 (opname in de openbare Mis op 13 juni 19.00 uur, zonder gelovigen en beeld) 

Van alle Missen kunt u de teksten downloaden via:  www.katholiekzaanstreekzuid.nl/vieringen/ 

Misintenties 12 t/m 18 juni 

zaterdag 13 juni  –  vooravond Sacramentsdag 

Mien Pieters-Teekman. 

zondag 14 juni  –  Hoogfeest van het H. Sacrament 

Aagje Boon-Berkhout – Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman, Sjaak Kuiper en familie – Jan van Haas-

trecht en Marie van Haastrecht-de Bruijn – Jo Boon-van Wonderen en Martinus Boon – Rie Rijkhoff – 

Willy Bosland-Joosen – Leonie en Dick Verlaan – Eis Fleer – Linda van Eijk, Gabriëlle en Gijs Stalenhoef 

– Corrie Snijder-Rijkhoff – Jos Rijkhoff-Vonk – Agie Zuidervaart-Bos – Martin Nooij – Annie Schavema-

ker-Henneman, Wim Schavemaker en zoon Kees – John Duijvelshoff – Tilly Strobbe – Trien Jak-Meijer 

– Martin Peetam – Annie Jansen-Boon – Joop van den Bosch. 

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 

Collectegelden 

Altijd ook de vraag aan u om én uw parochie én 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 kan altijd!) 
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Uit ons bisdom 

Benoeming vicaris-generaal en vicaris 

Op vrijdag 5 juni 2020 heeft onze nieuwe bisschop, Mgr. J.W.M. Hendriks, enige benoemingen in de 

diocesane curie bekendgemaakt: 

Voor de functie van vicaris-generaal heeft hij B.J. Putter gevraagd, reeds werkzaam bij het bisdom als 

kanselier, en daarnaast als pastoor van de parochies van Haarlem&BOAZ waartoe de kathedraal be-

hoort. Hij blijft tevens pastoor van deze parochies. De functie van kanselier zal worden overgenomen 

door kanunnik A.J.T. van den Hout. Deze is officiaal van de kerkelijke rechtbank van het bisdom en zal 

ook bisschoppelijk vicaris voor kerkrechtelijke aangelegenheden worden. Lees verder op:  

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4234&t=Benoeming+vicaris-generaal+en+vicaris 

Afscheidswoord Mgr. Punt 

Op de website van ons bisdom staat een woord van Mgr. 

J.M. Punt aan de mensen van het bisdom Haarlem-Amsterdam 

ter gelegenheid van zijn emeritaat en de overdracht van de bis-

schopszetel aan zijn opvolger. Op 1 juni heeft de ‘wisseling van 

de wacht’ plaatsgevonden in een plechtige viering in de Kathe-

draal, met door omstandigheden slechts weinig aanwezigen. 

Deze viering is live gestreamd en kan op ‘Kathedraal-TV’ terug-

gekeken worden: www.youtube.com/watch?v=zzKche8zOLw 

Het receptiemoment is, zoals eerder aangekondigd, uitgesteld 

tot de nieuwjaarsreceptie in januari. Het afscheidswoord van Mgr. Punt vindt u op:  

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4240&t=Afscheidswoord+Mgr+Punt 

 

Q&A-sessie met over Theologie van het Lichaam 

De volgende Q&A (Questions & Answers - Vragen & Ant-

woorden) sessie op Kathedraal-TV staat gepland op vrijdag 

12 juni vanaf 16.00 uur. Dit is opgezet door het jongeren-

pastoraat, maar de Q&A’s over verschillende thema's zijn 

natuurlijk voor iedereen interessant. 

Theologie van het Lichaam is het thema van deze sessie, 

Chiara van Voorst in op je vragen die je via whatsapp kan 

stellen. Lees meer op: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/ 

?p=news&id=4243&t=QA-sessie+met+Chiara+van+Voorst 

 

Vieringen live in de media 

14 juni  10.00 uur – Eucharistieviering van Sacramentsdag op NPO2, verzorgd door de KRO 

Vanuit de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem, hoofdcelebrant: Mgr. Jan Hendriks 

www.npostart.nl/eucharistieviering/14-06-2020/KN_1714522 

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

De Nieuwe Augustinus: elke zondag 11.00u 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  
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Franciscus en de zwaluwen 

Franciscus en de zwaluwen: zag hij de vliegen of was hij goed wijs? 

Het is een overbekend verhaal: In Cannara (It.) trachtte Franciscus de Blijde Boodschap te verkondi-

gen, maar door het lawaai van de vele zwaluwen die er kwetterden, kon men zijn preek niet horen. 

Waarop Franciscus zei: ‘mijn zusters, dierbare zwaluwen, houd uw gezang en gekwetter voor u.  

Ik verkondig het Woord van God.’ De zwaluwen luisterden daarna stil naar hem. 

Een verhaal dat tegelijk een glimlach ontlokt en Franciscus tot ‘een rare vogel’ maakt. Moet je dat nog 

serieus nemen? Zag Franciscus ze vliegen 

of is er toch meer aan de hand? 

Heb ook jij soms het gevoel dat je het liefst 

alles over boord wilt gooien en een frisse 

nieuwe start wilt maken. Een start waarbij 

je gewoon JIJ bent? Helemaal in balans, 

zonder je ook maar iets aan te trekken van 

wat anderen denken of van je vinden? Dat 

je het gevoel hebt dat je eindelijk alle bal-

last wilt loslaten. Niet alleen emotioneel, 

maar ook in je dagelijkse leven. Los van 

alles en vrij om helemaal te ZIJN, net zoals 

Franciscus? 

Dat is allemaal heel goed mogelijk, want deze tijd staat in het teken van transformatie. Verandering op 

alle fronten en dat kan best heftig zijn. Vlam in de pan binnen relaties, in de omgang met kinderen of 

met ouders/grootouders die nu niet bezocht mogen worden. Niet alleen Covid-19 heeft alles op zijn 

kop gezet. We zijn o.a. al langer bezig met de zorg om ons ‘gemeenschappelijk huis’ dat vervuild en 

geplunderd wordt.  

 

Maar het klopt allemaal. De planeten, de zon en de maan laten hun bijzonderste verschijningsvormen 

en samenspel de laatste jaren al zien. Dat betekent dat op grote schaal mensen wakker worden. Zich 

ineens willen gaan inzetten voor de mensheid, de planeet en het dierenrijk. Je vraagt je af wat je al die 

jaren nou eigenlijk gedaan hebt dat echt een bijdrage levert aan het grote geheel. 

In je omgeving kun je zien dat helaas ook veel mensen op dit moment erg doorslaan. De weg kwijtra-

ken. Niet meer weten wie ze zijn en wat ze hier doen. Zij kunnen niet omgaan met de hoge piekener-

gieën en raken daardoor verwart. Zij worden de speelbal tussen licht en donker. Velen krijgen te ma-

ken met het oplossen van diepliggende trauma’s en onopgelost karma. Vaak manifesteert dit zich in 

lichamelijke klachten of ziekte. Niet dat dat nou zo leuk is, maar het is nodig het op te lossen, diep in 

jezelf te kijken en te durven zien waar jij nog dingen mag wegwerken. Dat kun je dan zien als een te-

genslag, maar zie het eerder als de voorwaarde voor groei. Wat je loslaat, schept ruimte en die ruimte 

mag je dan weer gebruiken om vooruit te komen. Hoe mooi is dat? 

 

De maatschappij verhardt 

Op het wereldtoneel is het al een tijdje bal. Dat loopt parallel met de planeetstanden. Steeds meer na-

righeid komt aan het licht. Krampachtig houden machthebbers het stuur stevig vast nu hun ‘wegen’ 

steeds meer gaan hellen en uit de bocht dreigen te vliegen. Kunstmatige ingrepen worden verzonnen 

om alles in het gareel te houden, maar de zwaartekracht van Moeder Aarde is sterker. Eenmaal hellend 

hoeft er nog maar één bocht op te doemen en het hele spul dondert in elkaar. Dat brengt onrust met 

zich mee, maar het creëert ook ruimte voor vernieuwing. Het besef dat de mensheid het zo niet meer 

Franciscus wil, dat het anders moet en ook kan. 

  



De zwaluw 

De zwaluw vliegt daar waar de luchtstroom het meest voedselrijk is. Afhankelijk van de luchtdruk 

vliegen insecten hoger of lager in de atmosfeer. De zwaluw laat zich hierdoor leiden en weet daardoor 

exact waar hij de juiste voedingsbodem aantreft die zijn voortbestaan en dat van zijn kroost garan-

deert. Het advies is: Laat je meevoeren door het moment, geniet van elke minuut, maak je geen zorgen 

over morgen, want morgen is de atmosfeer toch weer anders en daar kun je vandaag niet op vooruit-

lopen. Kijk om je heen, geniet van wolkenformaties, de natuur en de liefde van en voor mensen en die-

ren om je heen. Let op ‘toevalligheden’, die ‘natuurlijk’ helemaal niet toevallig zijn. Zoek naar de bete-

kenissen als je ze niet kunt invoelen. Er liggen boodschappen te wachten. Je hoeft ze alleen maar op te 

merken en je zult zien hoe merkwaardig dit jou verder gaat helpen… 

 

Als je aanstonds door al die prachtige energieën meer op 

het bewustzijnspad bent beland, koester dat dan. Wees 

dankbaar voor elke ontwikkeling die je doormaakt. Hoe 

groot of klein deze ook is. Je ontwikkelt je altijd volgens de 

universele wetten, en die bepalen hoe groot of klein jouw 

stappen mogen zijn. Hoe meer jij je focust op jouw ZIJN, 

hoe meer ingenomen de lichtenergieën zullen zijn. Hoe 

meer jij tijd neemt om in stilte te luisteren en af te stem-

men met jouw hogere zelf, hoe meer jij in balans komt. 

Besef dan dat alles zich op het juiste moment zal manifes-

teren. Misschien heb ook jij nog een probleem met ‘ge-

duld’, dan word je op de proef gesteld in deze. Heb ver-

trouwen dat er zich ook voor jou een prachtig pad zal ont-

vouwen. Verbrand dus niet al je schepen achter je voordat 

de tijd daar is, want één zwaluw maakt nog geen zomer. 

Nu alle vanzelfsprekendheden zijn weggevallen, kunnen we ons in deze tijd misschien wat gemakkelij-

ker openstellen voor de werking van de Geest, die verrassend uit de hoek kan komen. 

Hen Holthuizen ofs. 

 

 De zwaluw staat symbool voor hoop, trouw, vrijheid en altijd de wens om veilig naar 

huis terug te keren. 

 Cannara is een gemeente in de Italiaanse provincie Perugia (regio Umbrië). Zij grenst 

aan de volgende gemeenten: Assisi, Bettona, Bevagna, Gualdo Cattaneo en Spello. 

 In Cannara ontstond de 3e Orde van Franciscus. 

 

Dit Sluisje bevat informatie voor de tijd van donderdag 11 juni  t/m  vrijdag 19 juni 2020 

Kopij voor het volgende nummer graag inleveren t/m woensdag 17 juni, 22.00 uur 

alleen per email naar:   desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Het volgende ‘Sluisje’ komt uit op donderdag 18 juni en loopt  t/m  vrijdag 26 juni 2020 

Abonneren: email naar:  mm.noom@hetnet.nl 

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/ 

secretariaat H. Odulphus: odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl 075-6871206 

pastoor F. Bunschoten: fbunschotenpr@gmail.com   06-41168657 
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