
 

 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 2 2 april 2020 

******************************************************************************** 

Geachte lezer, 

De strijd tegen de corona-epidemie blijft ook in de kerk onderwerp van gesprek. Op 26 maart vond 

gemeenschappelijk overleg plaats van verschillende religieuze groeperingen met de regering over de 

nieuwe maatregelen. Het resultaat daarvan, en de consequenties die de katholieke bisschoppen daar-

uit hebben getrokken vindt u hier:          www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4108&t= 

Beperk+fysieke+aanwezigheid+bij+erediensten+tot+het+minimum en www.rkkerk.nl/update-

maatregelen-inzake-coronavirus-bisschoppen-we-nemen-onze-verantwoordelijkheid-serieus/ 

De bekendmaking van de regering op 31 maart geeft geen aanleiding tot verandering van de regels. 

 

Dit zijn de belangrijkste punten die ons als parochie betreffen: 

 Alle publieke vieringen in de kerken (dus niet alleen de missen) zijn afgelast t/m Pinksteren. 

 Missen worden door de priesters in besloten kring gevierd, andere aanwezigen maximaal een 

misdienaar, een lector en een cantor/organist. Uitzenden via internet wordt aangemoedigd. 

(Ook hierbij gelden de afstandsregels, daarom is de communie alleen voor de celebrant.) 

 Bij bruiloften en uitvaarten geldt als uitgangspunt: niet groter dan noodzakelijk, ten hoogste 

30 personen inclusief degenen die de dienst leiden, met onderlinge afstand van 1½ meter. 

 De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars aan 

te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen 

Het laatste geldt ook voor onze dagkapel (dagelijks) en kerk ( zondagochtend), zie verder op blz. 3. 

Actuele updates van maatregelen betreffend onze H. Odulphuskerk vindt u op onze website:  

www.katholiekzaanstreekzuid.nl/laatste-parochienieuws-h-odulphus/ 
 

 

Voorlopig geen gewijde palmtakjes voor thuis 

In tegenstelling tot eerdere berichten worden Palmzondag geen gewijde palmtakjes aangeboden om 

mee naar huis te nemen. Dit omdat de vereiste maatregelen tegen besmetting niet haalbaar zijn!  

(dwz.: 1,5m afstand in acht te nemen – dus geen takken overhandigen… geen voorwerpen aanraken 

die andere mensen ook aanraken zonder te desinfecteren – dus geen mand met takken neerzetten… 

mensen gespreid laten komen om groepsvorming van meer dan twee te vermijden.) 

 

Zegening van palmtakken voor thuis en de Palmpasenprocessie zullen later worden ingehaald. 

Uit Rome lezen wij hierover (25-3-2020):  

Uitingen van volksvroomheid en processies ter opluistering van de dagen van de Goede Week 

en het Paastriduum kunnen naar het oordeel van de diocesane bisschop worden verplaatst 

naar andere geschikte dagen in het jaar. 

Zie: rkliturgie.nl/nieuwsberichten/tweede-romeins-decreet-goede-week-en-paastriduum 

  

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4108&t=Beperk+fysieke+aanwezigheid+bij+erediensten+tot+het+minimum
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4108&t=Beperk+fysieke+aanwezigheid+bij+erediensten+tot+het+minimum
http://www.rkkerk.nl/update-maatregelen-inzake-coronavirus-bisschoppen-we-nemen-onze-verantwoordelijkheid-serieus/
http://www.rkkerk.nl/update-maatregelen-inzake-coronavirus-bisschoppen-we-nemen-onze-verantwoordelijkheid-serieus/
http://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/laatste-parochienieuws-h-odulphus/
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/tweede-romeins-decreet-goede-week-en-paastriduum


 

Pastoor aan het woord 

Zelfde schuitje 

Wat Covid-19 teweeg brengt is een hoop verdriet. Ook vanuit Nederlandse plaatsen bereiken ons nu 

meer en meer verhalen. In Assendelft en omgeving lijkt de virusuitbraak nog beperkt. Maar blijft dat 

zo? We hopen het. We bidden het. De crisis raakt ons allen en is oorzaak van grote zorgen voor veel 

sectoren. Blijk ik gezond? Heb ik nog inkomen straks? We kennen de vragen.  

Soms weten mensen of organisaties van de nood en deugd te maken door op een andere manier men-

sen te bereiken. Zo zette de Amsterdammer van het Jaar, meneer Idrissi, een enorm project voor onli-

ne huiswerkbegeleiding op. Hij helpt daarmee 700 kinderen en hun gezinnen. En nog zoveel meer 

goeds gebeurt er. Want het is geen vakantie. Ook niet in de Odulphuskerk. Ook niet in de parochies. 

Daarover leest u in dit Sluisje. Minister Hugo de Jonge zei het raak: We zijn dichter bij elkaar dan ooit. 

Het afstand houden ten spijt. 

Een Goede Week zoals dit jaar hebben we nog nooit beleefd. Plechtigheden van Onze Heer achter ge-

sloten kerkdeuren. Dat is voor de parochianen maar ook voor de priesters toch heel surrealistisch. 

Maar… zouden we volgend jaar dan weer Goede Week kunnen houden met de kerken tot de laatste 

bank gevuld? Of zullen de meeste mensen na de coronacrisis toch weer overgaan tot de orde van de 

dag? Zal de wereld weer het zelfde zijn als daarvoor? Of zal er toch iets in mensen zijn wakker geroe-

pen? Ik hoop niet dat ik me vergis als ik vermoed dat dat het geval zal zijn. 

Op Palmzondag reed Christus op een ezel Zijn stad binnen. Hij zou er gaan doen waartoe Hij gekomen 

was: ‘Eerst moet Hij veel lijden’ (Lc. 17,25). Maar ook ‘in Zijn glorie binnengaan’ (Lc. 24,26). In de he-

mel toont Jezus Zijn wonden voor ons aan de Vader, en is Hij onze Middelaar. 

Maar na Pasen gingen de apostelen alsnog in een soort quarantaine. Ze zonderden zich wat af van de 

buitenwereld, totdat het meer en meer tot hen doordrong dat Jezus na de kruisdood waarlijk verrezen 

was. De samenleving ging weer over tot de orde van de dag: ‘Ziezo, dat was Jezus van Nazareth… en 

waar waren we gebleven?’ 

Normaalgesproken geeft de paus de ‘Urbi et Orbi’-zegen op Kerstdag en Paasdag. Nu zegende hij de 

wereld in crisis uitzonderlijkerwijze buiten alle protocollen om. Op een verregend Sint Pietersplein 

nam hij de monstrans met daarin Onze Heer in zijn handen en maakte daarmee een kruis over de 

mensheid. Hij zei in zijn preek: We zitten nu allemaal in hetzelfde schuitje. Laten we ons meer dan ooit 

tot God wenden, en echt opnieuw beginnen. 

Een groet vanuit de pastorie. En graag wens ik als parochievader eenieder van huis tot huis licht, 

sterkte en een gezegende Goede Week toe. En Gods bescherming tegen alle gevaar. We láten ons niet 

klein krijgen! 

pastoor F. Bunschoten 
 

 

In de afgelopen week zijn twee toespraken van onze pastoors op youtube gezet.  

Laat u in deze moeilijke tijden een hart onder het riem steken door onze plaatselijke herders! 

Pastoraal woord door pastoor-deken Floris Bunschoten  (26-03-2020) 

 www.youtube.com/watch?v=aFUUY1BV-N8 

Pastoraal woord door pastoor André Goedhart  (St. Bonifatius) (28-03-2020) 

 www.youtube.com/watch?v=kWOYi28udmw 

 

Vanuit de kerktoren geeft pastoor Bunschoten uitleg over de actie “Klokken van hoop en troost”  

 (lees verder op blz. 6) 

Klokken van hoop  –  Assendelft en Zaandam  (01-04-2020) 

 www.youtube.com/watch?v=0hpiuPMJ9xI  
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Openstelling kerk & dagkapel H. Odulphuskerk 

Wij volgen de geldende richtlijnen van de bisschoppen: 

“De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars 

aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen 

van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid” 

zie:  www.rkkerk.nl/update-maatregelen-inzake-coronavirus- 

bisschoppen-we-nemen-onze-verantwoordelijkheid-serieus/ 

De tijden van openstelling zijn: 

 Dagkapel:  dagelijks    9.00 – 17.00 uur 

 Kerk:     zondag    11.00 – 12.00 uur   (!) 

De tijden op zondag zijn zo aangepast dat het bijvoorbeeld mogelijk is om eerst om tien uur de TV-Mis 

te kijken – of een van de vele andere Missen op internet – en daarna een bezoek te brengen aan onze 

eigen kerk. Voor aanbidding van het Allerheiligste, in het tabernakel op het hoogaltaar, kunnen men-

sen zich makkelijk verspreiden 1½ meter afstand (max. 30 personen). Van harte aanbevolen! 

Onze pastoor is aanspreekbaar zowel voor persoonlijk gesprek als voor het sacrament van de Biecht.  
 

Gebed voor een geestelijke communie (aanbevolen door de Nederlandse bisschoppen) 

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt.  

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.  

Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U; kom tenminste geestelijkerwijze in 

mijn hart. Ik omhels U, alsof U reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U.  

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. 

 

Toegang tot de dagkapel is beperkt tot 2 personen tegelijk (meer personen uit één huishouden); 

als u een tijdje wilt zitten, neem dan aub. een plek achterin, tegenover de deur. 

De boekenkast in de ingangsruimte voor het lenen en ruilen van oude boeken, is tijdelijk leeggehaald 

om mogelijke besmetting van gebruikers te voorkomen. Wij hopen op uw begrip. 

Er staat wel een krat voor donaties voor de voedselbank! Zie verder bericht van de PCI op blz. 6. 

 

Liturgische vieringen uit de H. Odulpuskerk 

Heilige Missen in de H. Odulphuskerk (gevierd in besloten kring) worden op internet geplaatst. 

Onderstaande Missen kunt u nu al terugkijken (celebrant: pastoor-deken F. Bunschoten): 

H. Mis   –   Votiefmis van het Kostbaar Bloed  (26-03-2020) 

 www.youtube.com/watch?v=Zovtc_YJv6M 

Een kaars bij Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand  (27-03-2020) 

 www.youtube.com/watch?v=TbKmgP7nL_I 

H. Lof   –   Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament  (28-03-2020) 

 www.youtube.com/watch?v=-hNSzp__1ow 

H. Mis   –   5e zondag van de Veertigdagentijd (29-03-2020) 

 www.youtube.com/watch?v=HlcvbePIGUU 

5 april komt  er de H. Mis van Palmzondag bij! 

Op het youtube-kanaal van de H. Odulphusparochie vindt u regelmatig nieuwe opnames: 

www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos  (beginnend op  18-3-2020)  
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Misintenties 2 t/m 10 april 

In de Eucharistieviering in besloten kring worden de eerder vastgestelde, maar ook nieuwe misintenties 

meegenomen, op zondag alle intenties voor het weekeinde. 

 

Eerste vrijdag 3 april 

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

den familie – Cor Kramer en Maria Kramer-Baltus – Niek Kramer en Gré Kramer-Out – 

Carlijn Hijne-Bos. 

 

Zaterdag 4 en zondag 5 april  

Martinus Warmerdam – Mien Pieters-Teekman – Ria Neeft-van Assema. – Aad van der 

Laan-van Rixel – Gré van Rixel-Morcus – Joop van der Laan – Jan Kemna – Niek van der 

Park en Kitty van der Park-te Beek – overleden ouders Kramer-Sprangers – Marcel 

Schoenmaker en Jacqueline Schoenmaker-Kramer – Antoon Boon en zoon Kees – Jaap 

Schavemaker en Afra Schavemaker-Sander – Rie Rijkhoff – Trudy Roemer-Tromp – Willy 

Bosland-Joosen – Teun Hijne en Rie Hijne-Karstens – Ineke Brakenhoff-Kerssens – Hen-

drikus Rijkhoff en Hendrika Rijkhoff-Snijder – Engel Boon, Gerda Boon-Fatels en Yvonne 

Eboh-Boon – Carlijn Jantine Hijne-Bos – Jos en Nel Graas-Smit – Truus Heijne-Pepping. 

 

Verandering bij het bestellen van misintenties vanwege de hygiëne 

 Vertrouwelijke intenties kunnen niet meer in een gesloten envelop aan de priester worden 

overhandigd, zij kunnen wel digitaal worden doorgegeven. De beste privacy biedt een bericht via 

WhatsApp aan pastoor Bunschoten,  06-41168657 

Alternatief: Email aan fbunschotenpr@gmail.com 

Missen voor deze intenties worden gelezen op woensdag, donderdag en vrijdag. U kunt een 

voorkeurdatum opgeven, soms moet een intentie verschoven worden voor gelijkmatige spreiding. 
 

 Intenties die normaal worden voorgelezen in de Mis (bij voorbeeld regelmatig terugkerende 

intenties voor overledenen) kunnen zoals gebruikelijk aangeleverd worden bij het secretariaat, bij 

voorkeur via email:  odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Deze worden om privacyredenen alleen met voornaam voorgelezen in de Missen op youtube, 

maar worden volledig gepubliceerd in Het Sluisje. 

 

Wilt u voor alle intenties het bijbehorende bedrag (richtprijs: € 10 per intentie) overmaken naar 

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

Dat geldt ook voor vertrouwelijke intenties! (Aangezien al onze priesters door de parochies betaald 

worden, dragen zij in ruil daarvoor verplicht deze “mis-stipendia” aan de parochie af.) 

 

Laat een kaars opsteken in de kerk 

Er is gelegenheid een kaars te laten opsteken bij OLV van Altijddurende Bijstand of andere Heiligen. 

Wilt u dat ook graag doorgeven aan pastoor Bunschoten via WhatsApp of email. 

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

www.youtube.com/watch?v=TbKmgP7nL_I   …   Dit zou zomaar uw kaars kunnen zijn!  
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Liturgische vieringen   live in de media 

 

Zondag 5 april:  TV Mis op NPO2  

Palmzondag 5 april 10.00 uur de TV-Mis van de KRO-NCRV, live op NPO2 en op internet 
uit de Sint-Jozefkerk te Waubach. Celebrant: Pastoor Harry Notermans. 

www.npostart.nl/eucharistieviering/05-04-2020/KN_1713109 
Eerder uitgezonden zondagsmissen staan op:     www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering 
 

Dagelijkse Mis live uit de St. Vituskerk te Hilversum 

Elke dag live stream door de KRO-NCRV: eucharistieviering om 9.30 uur, dagsluiting om 19.00 uur: 
kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk 

Meer online informatie over katholieke programma’s op televisie:   www.kro-ncrv.nl/katholiek 
 

Live op internet uit de kathedraal te Haarlem 

Missen, aanbidding, rozenkrans enz.: www.youtube.com/channel/UCB5NdyDLarsCua1TuAquyAg/live 
   Updates zie:  www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal 
 

Dagelijkse Mis van de paus 

Dagelijkse ochtendmis uit de kapel van de heilige vader, live of terugkijken:    www.romereports.com  
 

Andere aanbevolen live-streams 

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 

Tyburn Convent, London: altijddurende aanbidding H. Sacrament:  adoration.tyburnconvent.org.uk 
 

 

Bijzonder moment van gebed ten tijde van de epidemie – URBI ET ORBI    (Rome, 27 maart 2020) 

"WAAROM BEN JE BANG? HEB JE NOG GEEN VERTROUWEN?"  

De uitzending van deze bijzondere plechtigheid op het lege St. Pietersplein kunt u hier terugkijken: 

www.npostart.nl/urbi-et-orbi-extra/27-03-2020/KN_1713754 

Als u de overweging van de paus wilt teruglezen, ingelijst met indrukwekkende foto’s, kijk op: 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4112 

De volledige liturgie, met evangelie en teksten van de liederen, vindt u hier: 

www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7669 
 

Noveengebed         om bescherming tegen het coronavirus 

 

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood, 

Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven 

en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon. 

Daarom komen wij vol vertrouwen tot u 

en wij vragen door U aan de Heer: 

Bevrijd ons land van de Corona-epidemie, 

genees en sterk de zieken  

en zegen hen die zorg voor hen dragen. 

Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig 

weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren. 

Bevrijd ons van onrust en angst,  

verlicht ons in pijn en verdriet. 

Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten, 

geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen, 

geef ons licht waar het donker is. 

Maria, bescherm ons en onze dierbaren, 

geef ons overgave aan de wil van de Vader 

en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. 

Amen 

De volledige tekst van de Noveen, die van 15 t/m 24 maart werd gebeden, kunt u terugvinden op 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4074  
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Berichten uit de parochie 

Nieuws van de Caritas:  doneer voor de voedselbank 

De voedselbanken hebben ernstige tekorten. Zij krijgen minder goederen door het hamsteren en er 
doen meer mensen een beroep op hun diensten.  

Bij ons in de kerk staat er al heel lang een krat voor de voedselbank. Deze krat hebben wij verplaatst 
naar het voorportaal zodat deze gevuld kan worden.  

Wij zorgen dat de goederen bij de voedselbank terecht komen. Als u zelf hulpbehoevend bent,  
of iemand kent die hulp nodig heeft, kunt u ons altijd bereiken via onze pastorie!  
Tel. 075-6871206, email odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl 

De P.C.I. van uw parochie 
Gerard Kroon, Hans Jaspers, Tineke Vrouwe. Riet Hooijschuur 
 

 

Nieuws van de werkgroep Eerste Heilige Communie 

De voorbereiding gaat met de onvermijdelijke beperkingen door. 

Vorige week vertelden wij al dat de kinderen bezig zijn met teke-

ningen van hun leukste bijbelverhalen. Simon bijt het spits af!  

Zie hiernaast zijn Ark van Noah. 

Werkgroep EHC  

 

 

M.O.V Nieuws    Vastenactie 2020 

Het blijft belangrijk, of het is in deze tijden zelfs belangrijker 

dan ooit dat wij de vastenactie blijven ondersteunen.  

Graag uw bijdrage overmaken op rekeningnummer  

NL21 INGB 0000 0058 50  t.n.v. Vastenactie, Den Haag  

Ook kunt u online doneren op de website van de vastenactie:     www.vastenactie.nl 

Op die website kunt u lezen wat er nodig is om jongeren in de derde wereld een opleiding te geven.  

Werkgroep M.O.V 

 
Klokken van hoop en troost  –  elke woensdag 19.00 – 19.15 uur 

De kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten vanwege de 
corona-crisis hun deuren sluiten.  
Om een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, riep de Raad van Kerken in Ne-
derland op woensdagen om 19.00 uur de kerkklokken te luiden:  
www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/ 

De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. 
Zie ook: www.klokkenvanhoop.nl 

Verschillende Zaanse kerken, waaronder de H. Odulphuskerk te Assendelft en de Sint-Bonifatiuskerk 
te Zaandam, doen mee en luiden in april op de woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de klokken in het 
kader van 'klokken van hoop en troost.' 

Hoor en zie de klokken van de Odulphuskerk (bij 4:00 ook de Bonifatiuskerk) op 1 april. 
Uitleg van pastoor F. Bunschoten  –  tevens klokkenluider, in ‘competitie’ met organist J. Martens: 
www.youtube.com/watch?v=0hpiuPMJ9xI 
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Uit ons bisdom 

Overleiden oud-deken Ton Casseé 

Verdriet is er in deze coronatijd ook om het overlijden van oud-deken Ton Cassee. 

Thuis in zijn pastorie bij de H. Mariakerk te Heemskerk is de emeritus deken op 

de vroege ochtend van 30 maart overleden. Hij werd in 1944 geboren en mgr. 

Th Zwartkruis wijdde hem in 1971 in Heemskerk tot priester.  

Nog geen jaar geleden openbaarde zich een ernstige ziekte welke hij moedig en 

gelovig droeg. Op de extra maanden tijd van leven had hij niet meer gerekend. Hij 

was er dankbaar voor. Bij gezondheid, maar zeker ook juist in die laatste tijd 

mocht hij nog veel betekenen. In de pastorale nabijheid aan veel mensen en in moeilijke veranderings-

processen in het vroegere grote dekenaat Haarlem was deken Cassee, pastoor te Heemskerk, een 

priester met een groot hart voor mensen en een wijs bestuurder. Ook van een aantal Zaanse parochies 

is hij een bepaalde periode de tijdelijk pastoor geweest. Daarom gedenken ook wij hem bijzonder.  

Cassee was kanunnik in het Kathedraal Kapittel en kapelaan van het H. Grot van Maria te Lourdes en 

tot haar had hij een hartelijke devotie Hij heeft haar dan ook vaak te Lourdes bezocht. Wij zullen oud-

deken Cassee voortaan moeten missen en vertrouwen hem toe aan Gods ontfermende liefde. Gezien de 

epidemische omstandigheden zal zijn uitvaart in besloten kring plaatsvinden. 

Graag beveel ik hem aan in ons aller gebed.  

F. Bunschoten, deken Zaanstreek - IJmond 

Een uitgebreid In Memoriam (geschreven door mgr. J. Hendriks) vindt u op:  
arsacal.nl/?p=contentitem&id=2292&t=Oud-deken+en+kanunnik+Ton+Cassee+overleden 
 

Boodschap van onze bisschop mgr. J. Punt 

Op zondag 29 maart 2020 heeft mgr. dr. J.M. Punt een live boodschap uitgesproken naar de gelovigen 

in het bisdom. Dit om enkele bemoedigende woorden te spreken in deze voor velen moeilijke tijd.  

De boodschap kan (nogmaals) worden bekeken:  www.youtube.com/watch?v=-oZHQlKgZmM 

 

JongKatholiek komt met gratis  ‘online face to face catechese’ 

Nu vele evenementen en bijeenkomsten wegens het coronavirus zijn afgelast, lanceert JongKatholiek 

een nieuwe initiatief: ‘online face to face catechese’. Je neemt zeven weken lang op een vast tijdstip via 

internet deel aan een interactieve catechesebijeenkomst met interessante onderwerpen.  

Inschrijving is al geopend, de bijeenkomsten beginnen volgende week. Lees meer hierover op: 

www.rkkerk.nl/jongkatholiek-komt-met-online-face-to-face-catechese-in-tijden-van-corona/ 

Gedetailleerde informatie en gratis aanmelding op: 

jongkatholiek.nl/artikelen/nieuw-online-face2face-catechese/ 
 

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

Kopij voor het volgende nummer graag inleveren t/m woensdag 8 april 2020, 22.00 uur  

alleen per email naar:   desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Het volgende ‘Sluisje’ komt uit op donderdag 9 april 2020 en loopt  t/m  vrijdag. 17 april 

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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