
 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 14  25 juni 2020 

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

Aankomende is het alweer het derde weekend dat onze kerk open is voor het meevieren van de Mis, 

nu nog met maximaal 30 mensen. Vanaf juli gaat dat aantal omhoog, en binnenkort zal ook weer de 

communie worden uitgereikt. Wij houden u uiteraard op de hoogte!  

In de zomer verwachten wij dat het steeds maar veranderen van de regels tot rust komt – net als veel 

andere dingen. Daarom zal het Sluisje volgende week voor de laatste keer uitkomen, gevolgd door een 

(digitale) zomeruitgave van de vertrouwde Zaancirkel. Mocht u uw ervaringen uit de afgelopen tijd, 

met de beperkingen, maar ook weer de opleving, met uw parochianen willen delen: stuur ze dan op!  

Graag via email naar:  desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Dit geldt voor bijdragen voor het laatste Sluisje én het Odulphusdeel van de zomer-Zaancirkel. 

Redactie Het Sluisje 

P.S. Door een technische fout is een deel van het email-adressenbestand is verloren gegaan. Als u hoort 

dat iemand het Sluisje niet heeft gekregen, stuur dan aub. het emailadres naar  mm.noom@hetnet.nl. 

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  

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. Daardoor bent u verzekerd van een plaats en hoeft u 

bij binnenkomst geen aanmeldformulier meer in te vullen. 

Tot eind juni geldt voor alle Missen een maximum van 

30 deelnemers. 

Aanmelding via internet: 

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

Maximaal 5 personen kunnen tegelijk aangemeld worden met hetzelfde e-mailadres.  

U ontvangt een bevestigingsmail; die bevat ook een link om u eventueel weer af te melden. 

Telefonische aanmelding: 

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

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.  
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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:  

19 juni: Hoogfeest Heilig Hart van Jezus www.youtube.com/watch?v=BKLpXCklgWg 

21 juni: 12e zondag d.h. jaar www.youtube.com/watch?v=pboSx2DWb8Y 
 (uit de H. Maria Magdalenakerk, Zaandam–‘t Kalf) 

28 juni: 13e zondag d.h. jaar rond 10.00 uur op het youtube-kanaal 
 (uit de St. Bonifatiuskerk, Zaandam–centrum) 

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

Misintenties 26 juni t/m 2 juli 

zaterdag 27 juni 

Mien Pieters-Teekman. 

zondag 28 juni  

Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon en zoon Gerard – Aagje Boon-Berkhout – Jan Poel, Wim Groot en Riet 

Stoop – Cees en Miep van Lieshout-Cornelissens – Niek van der Park en Kitty van der Park-te Beek – 

Jacques van der Veur – Anna Kramer-Bijvoet en Nicolaas Kramer – Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk en 

Jan van Warmerdam – Joop Geuke – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Kees Berkhout – Jan Rutte – 

Jan Heijne en Corrie Heijne-Betjes – Cor Poel en Dora Poel-Huijboom – Anneke van der Laan-Steen en 

familie – Theo Petra – Annie Vroom – Bep Verdonk-Vestering – 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  (laatste kans!) 
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Uit ons bisdom 

Q&A-sessie met Mgr. Hendriks - De Eucharistie 

De vierde Q&A (Questions & Answers – Vragen & Antwoorden) sessie 

op Kathedraal-TV staat gepland op vrijdag 26 juni vanaf 17.00 uur. 

Dit is opgezet door het jongerenpastoraat, maar de Q&A’s over ver-

schillende thema's zijn natuurlijk voor iedereen interessant. 

Onderwerp deze keer: de Eucharistie. Onze bisschop Mgr. Hendriks 

staat u te woord. Meer informatie op:  

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4256&t=QA-

sessie+met+Mgr+Hendriks+-+De+Eucharistie 

Black lives matter... zeker voor christenen 

Op zijn blog spreekt onze bisschop Mgr. Hendriks zich duidelijk uit tegen (racistische) 

discriminatie, die niet te verenigen is met het christendom, en spreekt het verwijt 

tegen dat de katholieke Kerk in deze zaak onverschillig zou zijn; zeker niet de Paus.  

Lees verder op:  www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2375&t=Black+lives+matter 

Nieuwe abt van Egmond gekozen 

Maandag 22 juni heeft de communiteit van de abdij van Egmond br. Thijs Ketelaars gekozen tot haar 

nieuwe abt. Dinsdag 23 juni was hij samen met de Abtpraeses van de Congregatie en - nu - emeritus 

abt Gerard Mathijsen in Haarlem om zich voor te stellen. Lees meer op:  

www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2376&t=Br+Thijs+Ketelaars+tot+abt+van+Egmond+gekozen 

Tienerkamp BreakOut maandag 6 - donderdag 9 juli – deels in Heiloo, deels online 

Na lang wachten is duidelijk hoe tienerkamp BreakOut 

er dit jaar uit gaat zien! Er komt een combinatie van een 

online en een fysiek programma. Voel je vrij om deel te 

nemen aan de programma-onderdelen waar jij je prettig 

bij voelt. 

Het hele kamp voor jongeren van 12 t/m 18 jaar duurt 

van maandagochtend 6 tot donderdagavond 9 juli, de 

delen op locatie van maandag 17 u tot woensdag 14 u. 

Veel onderdelen van het fysiek programma worden look 

online aangeboden (livestream en zoom). 

Deelname online is gratis!  

Op locatie met overnachting (eigen tentje in de tuin!) € 35, zonder overnachting € 25. 

Voor meer informatie en aanmelding (ook voor de online delen vanwege zoom): 

www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/tieners/aangepast-tienerkamp-breakout/ 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4257&t=Aangepast+tienerkamp+BreakOut 

Priesterwijding Paul Bindels zaterdag 4 juli 

Op zaterdag 4 juli 2020 zal diaken Paul Bindels door handoplegging en gebed door 

de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Jan Hendriks, tot priester worden ge-

wijd. De wijdingsplechtigheid vindt plaats in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te 

Haarlem en begint om 10.30 uur. Zaterdag na Pinksteren zouden vijf priesterwijdin-

gen plaatsvinden, die door de situatie rondom het coronavirus afzonderlijk worden 

gehouden; de vier andere staan gepland in september en oktober. Lees verder op: 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4259&t=Priesterwijding+Paul+Bindels  
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Uit de Nederlandse kerkprovincie en de wereldkerk 

Heiligheid: Wat zou Jezus van mij vragen? 

Paus Franciscus roept gelovigen op tot heiligheid in de 

wereld van vandaag. Edwin en Wilma Groot zijn getrouwd 

en hebben samen vier kinderen. Wilma werkt als wijkver-

pleegkundige en Edwin is ingenieur. In hun leven speelt 

heiligheid een grote rol. Als ze voor een keuze staan, vra-

gen ze zich af wat Jezus wil dat zij kiezen.  

Kijk voor de video’s en bijbehorende ansichtkaarten over de zaligsprekingen:  

www.katholiekleven.nl/videos/geloven-hoe-zit-dat-videos/heiligheid-wat-zou-jezus-van-mij-vragen 

Mgr. De Korte pleit voor mildheid en barmhartigheid in debatten zoals over racisme 

In het Nederlands Dagblad van 23 juni pleit mgr. De Korte, bisschop van ’s Hertogen-

bosch en referent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse Bisschoppen-

conferentie, voor mildheid en barmhartigheid in onder meer het huidige debat over 

racisme. Hij signaleert een toenemende polarisatie: ‘Geen aanvaarding en verbinding 

maar wantrouwen en uitsluiting zijn tekenend voor deze gepolariseerde situatie.’  

U kunt de hele tekst vinden op: www.rkkerk.nl/mgr-de-korte-pleit-voor-mildheid-en-

barmhartigheid-in-debatten-zoals-over-racisme/ 

Boodschap paus Franciscus voor de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling 

Zondag 27 september viert de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. 

Voor deze dag heeft paus Franciscus een boodschap geschreven, ook voor de Wereldvluchtelingendag 

die de Verenigde Naties op 20 juni hebben ingesteld, is de boodschap van de paus relevant. Verder op: 

www.rkkerk.nl/boodschap-paus-franciscus-voor-de-werelddag-van-de-migrant-en-de-vluchteling/ 

Vieringen live in de media 

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

vieringen weer af; wij noemen hier nog wel een paar websites, vooral ook van online bedevaarten. 

28 juni  10.00 uur – Eucharistieviering 13e zondag d.h. jaar op NPO2, verzorgd door de KRO 

Vanuit de St. Petruskerk te Roelofarendsveen, celebrant: pastoor Jack Glas 

www.npostart.nl/eucharistieviering/28-06-2020/KN_1714526 

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

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 
 

Dit Sluisje bevat informatie voor de tijd van donderdag 25 juni  t/m  vrijdag 3 juli 2020 

Kopij voor het volgende nummer graag inleveren t/m woensdag 24 juni, 22.00 uur 

alleen per email naar:   desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

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