
 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 15  2 juli 2020 

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

Na 1 juli opent de H. Odulphuskerk in Assendelft ook in de weekends haar deuren weer voor meer 

kerkgangers die de Eucharistieviering willen bijwonen. 

Op alle zondagochtenden in juli en augustus laten we de H. Missen 

graag doorgang vinden. Deze beginnen om 10.00 uur. De Missen op 

zaterdagavond zijn om 19.00 uur. Nog altijd is het voor het bezoe-

ken van een H. Mis in weekends in r.-k. kerken in Nederland nood-

zakelijk dat de kerkganger vooraf gereserveerd heeft.  

Dat kan heel makkelijk via:  meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hodulphusparochieassendelft/ 

of door te bellen naar 075-6871206, een telefoonnummer dat vooral bereikbaar is op dinsdag-, 

woensdag- en vrijdagochtend. In de kerk is een zitplaatsenindeling op anderhalve meter vastgesteld. 

Op voorschrift van de Nederlandse bisschoppen wordt de H. Communie aan de gelovi-

gen uitgereikt met gebruikmaking van de tenacula, een traditioneel eucharistisch pincet. 

Daarmee wordt het Corpus Christi in de hand gelegd of op een schone kleine witte doek 

welke gewijd is en verkrijgbaar bij de priester (‘mini-corporale’). De H. Hostie op de wit-

te doek brengt men dan zelf naar de mond. Het spreekt vanzelf dat het ontvangen van dit 

sacrament altijd de grootst mogelijke eerbied en een goede voorbereiding vraagt. 

Ook met andere hygiëne-maatregelen ter voorkoming van coronabesmetting wordt goed rekening 

gehouden. Zo kan waardig en veilig bijeengekomen worden. Bij klachten die op het coronavirus zou-

den kunnen wijzen wordt u natuurlijk gevraagd thuis te blijven. 

We verwelkomen u graag in de kerk, de plek bij uitstek waar we ons geloof in en verbondenheid met 

Christus kunnen beleven. 

deken F. Bunschoten 
 

 

De nieuwste versie van de corona-protocollen van de Nederlandse bisschoppen kunt u vinden op: 

www.rkkerk.nl/vieren-na-1-juli-aantal-deelnemers-kan-varieren-naar-gelang-ruimte-in-kerkgebouw/ 
 

 

Praktische informatie voor de Missen (met name in het weekend) met ingang van juli: 

 U bent welkom in de kerk vanaf 30 min voor begin van de Mis. Als u op tijd komt, is er minder kans 

op wachtrijen bij de ingangscontrole – er mogen namelijk nu meer dan 60 mensen in de kerk! 

 Wilt u zich aub. vooraf (blijven) aanmelden. Zeker bent u ook zonder aanmelding welkom als nog 

plaatsen vrij zijn, maar het kost wel extra tijd voor de administratie bij de ingang. 

 Per aangewezen bank zitten in principe 2 personen; in het middenschip kunnen ook 2 koppels in 

een rij met daartussen 1½ m afstand. Een gezin met 3 en meer personen in een rij is altijd mogelijk. 

 Voor de Communie gaat men door de zijpaden naar voren, desinfecteert daar de handen (of men 

ontvouwt het mini-corporale). Na ontvangen van de H Hostie gaat men door het middenpad terug. 

De gastheren en -vrouwen leiden de processie in goede banen. 

 De kerk wordt door de zijdeur verlaten (met deurcollecte), wilt u aub. groepsvorming vermijden. 

Doordeweekse Mis ma. t/m vr. 19.00 uur, dagkapel dagelijks open van 09.00 – 17.00 uur.  

https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hodulphusparochieassendelft/
https://www.rkkerk.nl/vieren-na-1-juli-aantal-deelnemers-kan-varieren-naar-gelang-ruimte-in-kerkgebouw/


Liturgische vieringen uit onze kerken op internet 

Aangezien de H. Missen nu weer voor iedereen toegankelijk zijn, wordt komend weekend voor het 
laatst de zondagsmis opgenomen en op ons youtube-kanaal geplaatst. Er komen wel regelmatig andere 
opnames bij! Blijf kijken op  www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos.  
Deze week nieuw:  

28 juni: 13e zondag d.h. jaar www.youtube.com/watch?v=8XAYHo4VNL8 
 uit de St. Bonifatiuskerk, Zaandam–centrum 

  5 juli: 14e zondag d.h. jaar rond 10.00 uur op het youtube-kanaal 
 uit de H. Odulphusparochie, Assendelft  
 (opname op zaterdag 4 juli 19.00u, voor privacy van de misbezoekers wordt gezord) 

Teksten van de Missen kunt u downloaden via:  www.katholiekzaanstreekzuid.nl/vieringen/ 

Misintenties 3 t/m 9 juli 

vrijdag 3 juli (1e vrijdag)  

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

Om zegen over de gezinnen van mijn kinderen – Niek Kramer en Gré Kramer-Out – Een bijzondere 

intentie. 

zaterdag / zondag 4 en 5 juli 

Mien Pieters-Teekman – Ria Neeft-van Assema – Aad van der Laan-van Rixel – Gré van Rixel-Morcus – 

Joop van der Laan – Jan Kemna – Overleden ouders Kramer-Sprangers – Jaap Schavemaker en Afra 

Schavemaker-Sander – Cor Waij en zonen Willem en Cees – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Teun 

Hijne en Rie Hijne-Karstens – Ineke Brakenhoff-Kerssens – André de Vries en Ada de Vries-Rijkhoff – 

Carlijn Jantine Hijne-Bos – Corrie Schoenmaker-Schouten en Jaap Schoenmaker – Annie Schavemaker-

Henneman, Wim Schavemaker en zoon Kees. 

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  (allerlaatste kans!) 

 

Voor de jeugd 

Avond van Barmhartigheid – los onderdeel van tienerkamp BreakOut 

Het hoogtepunt van tienerkamp BreakOut is steevast de Avond van Barmhartigheid, met aanbidding 

van het Allerheiligste en de mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van de biecht. 

Dinsdag 7 juli 19.30–21.00 uur, grote Bedevaartskapel Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.  

Meer informatie en aanmelding:  

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4262&t=Avond+van+Barmhartigheid 

jongekerk.nl/nieuwsberichten/tieners/avond-van-barmhartigheid/ 

  

https://www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos
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https://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/vieringen/
mailto:fbunschotenpr@gmail.com
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https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4262&t=Avond+van+Barmhartigheid
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Uit ons bisdom 

Zilveren bisschopsjubileum mgr. Punt 

Op woensdag 1 juli was het precies 25 jaar geleden dat mgr. Jozef M. 

Punt de bisschopswijding ontving. De emeritus-bisschop wilde geen 

feest maar uiteindelijk heeft hij ingestemd met een gezongen vespers 

met het kathedraal kapittel, 

waar vanaf deze dag weer meer 

gelovigen bij mochten zijn. 

Niemand minder dan paus 

Franciscus stuurde een bood-

schap aan zijn “Eerbiedwaardige 

Broeder Jozef Marianus Punt”.  

Lees meer op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news& 

id=4270&t= Boodschap+van+paus+Franciscus+voor+Mgr+Punt . 

Ook werd voor hem een portret geschilderd, dat bij de reeks van 

zijn voorgangers gevoegd zal worden: www.bisdomhaarlem-

amsterdam.nl/?p=news&id=4271&t=Portret+mgr+Punt+onthuld 

 

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. 

5 juli  10.00 uur – Eucharistieviering 14e zondag d.h. jaar op NPO2, verzorgd door de KRO 

Vanuit St. Jozefkerk te Helmond, celebrant: Pastoor Erik Seidel 

www.npostart.nl/eucharistieviering/05-07-2020/KN_1714528 

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 
 

 

Volgende week verschijnt het laatste Sluisje. Wilt u uw ervaringen uit de afgelopen maanden, of de 

plannen voor de zomer, met uw parochianen te delen? Stuur dan graag kopij voor deze uitgave met 

informatie voor de hele zomer:  desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Eind augustus zal de Zaancirkel weer verschijnen, zoals gewend op papier en digitaal. Wilt u de Zaan-

cirkel in de toekomst digitaal ontvangen – in geval u dat ‘voor coronatijd’ nog niet deed? U hebt hem 

dan enkele dagen eerder dan de papieren versie, en bovendien in kleur! Email:  mm.noom@hetnet.nl 

 

Dit Sluisje bevat informatie voor de tijd van donderdag 2  t/m  vrijdag 10 juli 2020 

Kopij voor het volgende nummer graag inleveren t/m woensdag 8 juli, 22.00 uur 

alleen per email naar:   desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Het laatste ‘Sluisje’ komt uit op donderdag 9 juli en loopt  t/m  zondag 30 augustus 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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