
 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 13  18 juni 2020 

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

De ervaringen met het weer publiek vieren van de Eucharistie 

zijn goed en bijzonder. Kerkgangers konden weer thuiskomen en 

werden getrakteerd op een prachtig gezongen Mis. Bevoorrecht 

voel ik me dat ik als pastoor van deze Odulphuskerk veel steun 

van medewerkers om mij heen mag ervaren. Zo beijvert de 

Werkgroep Damiaan zich om de kerkgang in de weekends op een 

prima manier in banen te leiden. En secretaresse Ingrid is onder-

steunend om de website bij te houden en de aanmeldpagina te 

beheren. 

Nog een paar dagen en dan begint de zomer. Menigeen ziet er van af om 

over te gaan tot verre vakantiereizen. Toch is het belangrijk dat we, na de 

toch (in)spannende maanden rond de corona-stress, allemaal wat tot rust 

gaan komen. Waarom zouden we niet proberen extra te genieten van de 

kleine dingen, het onverwachte goede moment van rust, stilte, contact met 

een medemens, het horen van de vogels, het genieten van zon, warmte, bui-

ten zijn op een rustige plek. 

Op 28 mei is pater J. Sijm, 91 jaar oud, verhuisd naar Maastricht. De vele jaren in Zaandam na zijn 

werkzame leven als missionaris in Kameroen waren heel gelukkig. Maar nu heeft hij meer verzorging 

nodig. In een huis geleid door de ‘Zusters-onder-de-Bogen’, vlak bij zijn medebroeders Montfortanen 

kan hij die zorg ontvangen. Ik zal mijn goede vriend daardoor minder zien en ervaar dit als een gemis. 

Maar voor hemzelf is het loslaten niet makkelijk. We wensen pater Jacob des te meer Gods rijke zegen 

toe. 

Uiteraard merk ik dat ik als deken nu bij heel wat meer kerken betrokken word in het gebied van 

Zaanstreek en IJmond-noord. Ik bewonder hoe de parochies op een goede wijze hun kerkelijk leven 

weer op gang trachten te krijgen, en probeer hen daarin naar beste kunnen bij te staan. Onze kersverse 

bisschop laat er ook geen gras over groeien en maakt visitatierondes om de pastorale beroepskrachten 

in de dekenaten te ontmoeten. Zijn bezoek aan mijn dekenaat vindt plaats al op 26 juni. De bisschop is 

van harte welkom, graag gaan we met hem in gesprek. We ontvangen hem in Heemskerk in de pastorie 

bij de kerk waar mijn voorganger deken Ton Cassee priester gewijd is, lang als pastoor stond, en wij 

hem ook te ruste hebben gelegd na zijn overlijden nog maar zo kort geleden… Mgr. Hendriks zal twee 

pastorale teams te spreken krijgen – bestaande uit priesters, diakens en een pastoraal werker. Het 

gebied IJmond-noord heeft nog drie samenwerkingsverbanden (‘Eloy’, ‘De Ark’ en St. Jozef/Apostel-

kerk), terwijl de Zaanstreek al als één samenwerkingsverband is bijeengevoegd. 

Veel leesgenoegen bij het doornemen van uw Sluisje! 

Deken F. Bunschoten 
 

In dit Sluisje ziet u foto’s opgenomen door Jos Martens, ter gelegenheid van de eerste openbare Missen 
na de corona-sluiting, Sacramentsdag 13 en 14 juni; video: www.youtube.com/watch?v=OpusU-Rv88Y  

https://www.youtube.com/watch?v=OpusU-Rv88Y


Missen en aanbidding in de H. Odulphuskerk 

Door de week (maandag t/m vrijdag): 

09.00 – 09.30  en  19.30 – 20.00 uur  

  Aanbidding van het uitgestelde Sacrament, Biechtgelegenheid 

19.00 uur  Eucharistieviering  

U kunt spontaan naar de kerk komen, aanmelding voor deze Eucharis-

tievieringen gebeurt ter plaatse. 

In het weekend: 

zaterdag  19.00 uur   en    zondag  10.00 uur    Eucharistieviering 

Voor de weekendmissen wordt u verzocht zich van tevoren in te schrijven zoals hieronder beschreven. 

Daardoor bent u verzekerd van een plaats en hoeft u bij binnenkomst geen aanmeldformulier meer in 

te vullen.  

Wanneer u zonder inschrijving naar een weekendviering komt, wordt u binnengelaten op basis van 

beschikbare plaatsen: vooraf aangemelde mensen hebben voorrang, en vol = vol! 

Tot eind juni geldt voor alle Missen een maximum van 30 deelnemers. 

1) Aanmelding via internet 

Volg de instructies op:  meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hodulphusparochieassendelft/    

Voor de vieringen van zaterdag of zondag ziet u datum, tijd en 

het aantal nog beschikbare plaatsen. Meld u zich aub. alleen 

aan als voor een Mis voldoende plaatsen zijn: de reservelijst-

functie werkt nog niet goed. Maximaal 5 personen kunnen te-

gelijk aangemeld worden met hetzelfde e-mailadres. Let op 

het goed invullen van uw telefoonnummer, voor het eventueel 

traceren van een besmetting. U ontvangt een bevestigings-

mail; die bevat ook een link om u eventueel weer af te melden. 

2) Telefonische aanmelding 

U kunt naar 075-6871206 bellen op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend tijdens de openings-

uren van het parochiesecretariaat en hoort dan meteen of u een plaats krijgt in de gewenste viering. 

Telefonische aanmelding sluit op vrijdag om 12.00 uur! 

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

Als u later alsnog klachten krijgt, meld u zich dan aub. weer af! U geeft zo aan een andere persoon die 

anders misschien afgewezen was, de mogelijkheid om toch een plaats in de Mis te krijgen. 

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

 

Liturgische vieringen uit onze kerken op internet 

Terwijl de H. Missen nu weer – beperkt – toegankelijk zijn, blijven wij toch de zondagmissen opnemen 
(dat gebeurt dan op zaterdagavond in de Mis van 19.00 uur) en op ons youtube-kanaal plaatsen. 

Dus komen er altijd opnames bij: www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos. 
Deze week nieuw:  

14 juni: Hoogfeest van het H. Sacrament  www.youtube.com/watch?v=_OlIdU9Z4XU 
 (opname in de Mis op 13 juni 19.00 uur) 

 Impressies uit de kerk op 13 en 14 juni: www.youtube.com/watch?v=OpusU-Rv88Y 

21 juni: 12e zondag d.h. jaar 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/  

https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hodulphusparochieassendelft/
https://www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=_OlIdU9Z4XU
https://www.youtube.com/watch?v=OpusU-Rv88Y
https://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/vieringen/


Misintenties 19 t/m 25 juni 

zaterdag 20 juni 

Jan Rijkhoff, Jos Rijkhoff-Vonk en Ron Rijkhoff – Mien 

Pieters-Teekman. 

zondag 21 juni  –  Vaderdag  

Ton Joosen – Jan Kemna – Cornelis Kroon, Theodora 

Kroon-Mulder en Cees – Piet Hilbers en Jaap Aafjes – 

Anneke Schavemaker-van 't Veer en familie – Nicolaas 

Kerssens en Catharina Kerssens-Kroon – Hein en tante 

Annie – Niek van der Park en Kitty van der Park-te 

Beek – Antoon Boon en zoon Kees – Tinus van der Park – Marco Levering – Nicolaas Rijkhoff en Johan-

na Rijkhoff-Graas en zoon Dick – Theun Boersma – John Imming – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke Ver-

haar – Willy Bosland-Joosen – Gerard Stor en Joop Stor-Sely – Henk Jak – Corrie Schoenmaker-

Schouten en Jaap Schoenmaker – Jan Dekker en Femie Dekker-Kamp – Cees van Lieshout en Miep van 

Lieshout-Cornelissens – 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!) 

 

Uit ons bisdom 

Installatie vicarissen en benoeming gedelegeerde 

Donderdag 11 juni zijn aan het begin van de stafvergadering de nieuwe vicarissen geïnstalleerd: vica-

ris-generaal dr. Bart Putter en bisschoppelijk vicaris/kanselier dr. André van den Hout. Vicaris Gerard 

Bruggink blijft zijn taken behouden voor een nieuwe termijn en Eric Fennis wordt gedelegeerde voor 

een aantal taken die hij behoudt, naast zijn pastorale taken. Lees verder op  www.bisdomhaarlem-

amsterdam.nl/?p=news&id=4247&t=Installatie+vicarissen+en+benoeming+gedelegeerde 

Mgr. Punt 25 jaar bisschop 

Op 1 juli aanstaande zal het 25 jaar geleden zijn dat mgr. dr. Jozef Punt 

tot bisschop werd gewijd. Het zal de eerste dag zijn dat er weer met 

iets meer mensen mag worden gevierd. Het is echter nog geen gele-

genheid voor grote bijeenkomsten. Om 16.00 uur zal het kapittel met 

de ere-kanunniken in de kathedraal de vespers bidden en daarna de 

bisschop ontmoeten om dit heugelijke feit te vieren.  

De vespers zullen via ‘Kathedraal-TV’ voor ieder live te volgen zijn: 

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

Zo kan iedereen toch met mgr. Punt – die het gelukkig weer een stuk beter maakt – op die bijzondere 

dag verbonden zijn. 

  

mailto:fbunschotenpr@gmail.com
mailto:odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4247&t=Installatie+vicarissen+en+benoeming+gedelegeerde
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4247&t=Installatie+vicarissen+en+benoeming+gedelegeerde
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal


Uit de Nederlandse kerkprovincie 

Bisschop Liesen over de anderhalve meter kerk 

Vanuit de kathedraal in Breda vertelt bisschop Liesen over het kerkelijk 

leven op anderhalve meter. “Nu we opengaan, moeten we wel rekening 

houden met nieuwe omstandigheden en maatregelen. Het is uit liefde voor 

die naaste en ook uit liefde voor God dat we veilig met elkaar willen om-

gaan. De kerk moet geen plek van besmetting worden.” Lees verder en bekijk het hele interview op: 

www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/bisschop-liesen-over-de-anderhalve-meter-kerk 

 

Vieringen live in de media 

Naar mate er weer meer openbare Missen gevierd kunnen worden, neemt het aantal live uitgezonden 

vieringen weer af, maar veel blijven gehandhaafd; wij noemen hier nog wel een paar websites. 

21 juni  10.00 uur – Eucharistieviering 12e zondag d.h. jaar op NPO2, verzorgd door de KRO 

Vanuit de Sint Martinuskerk in Sneek, celebrant: Peter van der Weide 

www.npostart.nl/eucharistieviering/21-06-2020/KN_1714524 

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

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 

 

Vaderdag 

Hoe wens jij je vader een fijne Vaderdag? De derde zondag van juni, je 

gedicht voor Vaderdag kan weer worden geschreven.  

Op Vaderdag kun je je vader in het zonnetje zetten en laten zien dat 

hij de stoerste of liefste vader van de hele wereld is. Een gedicht voor 

Vaderdag kan een emotionele lading hebben, maar het is natuurlijk 

ook mogelijk om een stoere of grappige tekst, of een mooi cadeau te 

bedenken.  

Belangrijk is je vader te laten weten dat je van hem houdt! En dat kan 

natuurlijk op allerlei manieren. 

Kortom: vergeet die 3e zondag in juni niet! 

 

Dit Sluisje bevat informatie voor de tijd van donderdag 18 juni  t/m  vrijdag 26 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 25 juni en loopt  t/m  vrijdag 3 juli 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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