
 

 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 3 9 april 2020 

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

Geachte lezer, 

Wij naderen Pasen, met onveranderde maatregelen tegen verdere verspreiding van de corona-ziekte. 

Verderop in Het Sluisje vindt u alle praktische informatie op een rij: betreffende de vieringen in onze 

H. Odulphuskerk, die in besloten kring plaatsvinden en kort daarna op internet te zien zijn; verder 

over openstelling van de kerk voor stil gebed, opsteken van een kaars en doneren aan de voedselbank.  

Maar nu is eerst onze pastoor aan het woord! 

 

Woord van de herder 

Beste medechristenen,  

Zalig Pasen! 

Wat maken we mee? Op Aswoensdag leek er nog niet zoveel aan de hand. Maar gedurende de Veertig-

dagentijd veranderde de complete wereld waarop wij wonen. Vele mensen gingen in een lock-down. 

Mondkapjes en beademingsapparaten. Het voorzichtig niet elkaar benaderen vanwege wat in de lucht 

hangt…  

Intussen volgden we de tijdlijn door de vastenperiode heen, via de Lijdensweek, richting Paasmor-

gen. De ogenblikken dat we onze Voorganger, Jezus, eren in zijn Dood en Opstanding, je beleeft ze nu in 

een heel andere sfeer. Of toch niet? Het wordt immers niet ‘minder’ Pasen dan anders. Ons geloof op 

een laag pitje; nee, dat zou juist geen goed plan zijn. Het zijn Heilige Dagen!  

Maar kijk uit en laat je niet gek maken. Er komt elke dag ontzettend veel op ons af. Vooral via het 

beeldscherm. Heel goed, maar onmogelijk en niet raadzaam om het allemaal bij te houden. Dus: zet nu 

eens alles van je af en ga gewoon zitten nadat je dat kaarsje bij jouw Kruisbeeld hebt aangestoken.  

In zijn ontzettende Lijden is niemand minder dan God de Zoon zelf ‘eraan onderdoor gegaan’. Niet 

een beetje… totaal. Een goede herder geeft desnoods zijn leven voor de schapen, vertelde Jezus in zijn 

pastorale rede die begon met ‘Ik ben de Goede Herder…’ Het werd waar. De Vader zag zijn Zoon aan 

het kruis. En denk eens aan wat er door Maria heen ging toen zij haar Kind zag gaan langs de Via Dolo-

rosa. Als geen ander wist zij dat zij Hem voor ons aller heil ter wereld had gebracht. Háár Zoon, Messi-

as in dienst van jouw geluk. Dank U Heer Jezus, dank U Maria.  

Mijn gebeden gaan naar alle mensen die geslagen, getroffen, geraakt zijn door verdriet, benauwd-

heid, isolement… Niet eerder hebben wij een zo ‘anders dan anders’ Pasen gevierd. In gedachten maar 

ook via onze video-uitzendingen op youtube ben ik toch een beetje bij u. En net als u blijf ik hoopvol en 

optimistisch. Met af en toe een lach. Af en toe een diepe zucht. Steeds blijven wij eraan denken dat het 

doopwater ons deed horen wij bij Hem. We zijn als kerkmensen in Zijn lichaam ingelijfd. Als Hij is op-

gestaan, zullen ook wij volgen. Water langs mijn ziel… water dat uit de zijde van Christus stroomde: 

overspoel ons en maak ons nieuw! 

Pas goed op uzelf en elkaar. 

pastoor F. Bunschoten  

  



 

Openstelling H. Odulphuskerk en dagkapel 

Veel parochianen blijken de openstelling van de kerk op zondag te waarderen, daarom zijn de tijden 

vanaf 1e Paasdag verruimd!  

 Dagkapel    dagelijks 9.00 – 17.00 uur 

 Kerk     op zondag 9.30 – 11.30 uur 

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

Als regel blijft geldig: verspreiden met meer dan 1½ meter afstand onderling, maximaal 30 personen. 

Actuele openingstijden van de H. Odulphus, maar ook van de H. M. Magdalena en de St. Bonifaitus, op: 

www.katholiekzaanstreekzuid.nl/kerkgebouwen-geopend-voor-gebed/ 

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. 

Er staat een krat voor donaties voor de voedselbank! Zie verder bericht van de PCI op blz. 5. 

 

Liturgische vieringen uit de H. Odulpuskerk op internet 

H. Missen en andere vieringen in de H. Odulphuskerk worden op ons youtube-kanaal geplaatst: 

www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos     (beginnend op  18-3-2020) 

Onderstaande vieringen zijn er vorige week bij gekomen: 

03-04-2020  Kruisweg  (H. M. Magdalena, ’t Kalf)  www.youtube.com/watch?v=wEsO1Myl8lU 

05-04-2020 H. Mis   –   Palmzondag www.youtube.com/watch?v=gxjkHi98xiI 

Volgende vieringen worden rond de aangegeven tijd toegevoegd (ze zijn iets eerder opgenomen): 

09-04-2020 H. Mis   –   Witte Donderdag  20.00 uur    (St. Bonifatiuskerk) 

10-04-2020 Kruisweg   –   Goede Vrijdag  15.00 uur 

10-04-2020 Plechtigheden  –  Goede Vrijdag  19.30 uur 

11-04-2020 Paaswake   –   Paaszaterdag 22.00 uur 

12-04-2020 H. Mis   –   Hoogfeest van Pasen  11.00 uur 

 

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. 

 

In de Heer overleden 

In huize Heemswijk is vorige week van haar dierbaren heengegaan, geboren te Heiloo 

Gertruda Maria (Truus) Heijne – Pepping      * 8 november 1929    –   † 2 april 2020 

In besloten kring heeft in de Odulphuskerk de uitvaart van Truus plaatsgevonden op woensdag 8 april. 

Zij ruste in vrede. 

pastoor F. Bunschoten  

https://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/kerkgebouwen-geopend-voor-gebed/
http://www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=wEsO1Myl8lU
https://www.youtube.com/watch?v=gxjkHi98xiI


 

Misintenties 9 t/m 17 april 

Intenties die besteld waren voor later vervallen vieringen, zijn meegenomen op de dichtstbijzijnde dag. 

 

Zaterdag 11 april Paaswake 

Anneke Schavemaker-van 't Veer en familie – Hein Kerssens en overleden familie – Joop 

Helmerhorst en Gré Helmerhorst-Huijpen – Trudy Roemer-Tromp – Nicolaas Kroon en 

Gertruda Kroon-de Koning – Ineke Brakenhoff-Kerssens – Engel Boon, Gerda Boon-Fatels 

en Yvonne Eboh-Boon – Hendrik Greuter en Alucia Greuter-Konijn – Fons Eggenhuizen – 

leden en overleden leden van de KBO – Wim van Gelderen en Corrie van Gelderen-

Karstens – Mien Pieters-Teekman – Rie Rijkhoff – Ton Joosen. 

 

Zondag 12 april Hoogfeest van Pasen  

Jaap Noom, Joop Janssens, Theordorus Rijkhoff en Cornelia Rijkhoff-van Steen – Cornelis 

Kroon, Theodora Kroon-Mulder en Cees – Piet Hilbers en Jaap Aafjes – Gerrit Noom, Marie 

Noom-Kroon en zoon Gerard – Aagje Boon-Berkhout – Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman, 

Sjaak Kuiper en familie – Cees en Miep van Lieshout-Cornelissens – Niek van der Park en 

Kitty van der Park-te Beek – Martien Rijkhoff en Wil Rijkhoff-Karstens – Jan van Haas-

trecht en Marie van Haastrecht-de Bruijn – Jacques van der Veur – Nicolaas Rijkhoff en Jo-

hanna Rijkhoff-Graas en zoon Dick – John Imming – Cor Waij en zonen Willem en Cees – 

Rie Rijkhoff – Henk Velserboer en Grada Velserboer-Mensink – Jan de Leeuw en familie – 

Willy Bosland-Joosen – Nicolaas Kroon en Gertruda Kroon-de Koning – Gré Zuidervaart-

Nieuwenhuizen en Antoon Zuidervaart – Im Al-Huijgen en Piet Al – Trien Vroom-Huijgen 

en Mans Vroom – Jopie de Jong-Leering – Jan Heijne en Corrie Heijne-Betjes – Adrianus 

Lansbergen en Petronella Lansbergen-van der Beek – Anneke van der Laan-Steen en fami-

lie – André de Vries en Ada de Vries-Rijkhoff – Henk Jak – Pierk Neele – Leonie en Dick 

Verlaan, Anna Veldhuis – Theo Petra – leden en overleden leden van de KBO – Carlijn Jan-

tine Hijne-Bos – Annie Vroom – Gerard Kerkhof – Jo Jak-de Jong en Martin Jak – Corrie 

Schoenmaker-Schouten en Jaap Schoenmaker – Femie Dekker-Kamp en Jan Dekker – Alle 

overleden bewoners van Festina Lente. 

 

Maandag 13 april Tweede Paasdag 

Maarten Bakker en vader en moeder Betjes – Rie Rijkhoff – Ton Joosen. 

 

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 kunt u direct doorgeven aan pastoor Bunschoten 

(met evtl. een voorkeurdatum voor een Mis op woensdag, donderdag en vrijdag): 

via WhatsApp: 06-41168657 

Alternatief: Email aan fbunschotenpr@gmail.com 
 

 Intenties om voor te lezen in de Mis en af te drukken in het parochieblad, graag naar het  

secretariaat via email:  odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl 

 

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,–) 

  

mailto:fbunschotenpr@gmail.com
mailto:odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl


 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen: live in de media 

Op TV – NPO2, verzorgd door de KRO 

en ook live op internet, zie  www.rkkerk.nl/programmering-kro-ncrv-voor-de-goede-week-en-pasen/ 

(meer online informatie over katholieke programma’s op televisie:  kro-ncrv.nl/katholiek) 

Vrijdag 10 april  15.00 uur   – Kruisweg 

www.npostart.nl/kruisweg/10-04-2020/KN_1713552 

Zaterdag 11 april 23.15 uur   – Paaswake 

www.npostart.nl/paaswake/11-04-2020/KN_1713215 

Zondag 12 april  11.00 uur   – Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen 

www.npostart.nl/eucharistievieringeurovisie/12-04-2020/KN_1713117 

Zondag 12 april  12.00 uur   – Paasboodschap van paus Franciscus en zegen Urbi et Orbi 

www.npostart.nl/urbi-et-orbi/12-04-2020/KN_1713118 

 

Live op internet uit de kathedraal te Haarlem 

H. Mis elke zondag 10.30u, alle dagen doordeweeks 9.00u en veel andere vieringen: 

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

De belangrijkste vieringen in de Goede Week en Pasen:  

Chrismamis: woensdag 19.30u – Witte Donderdag: H. Mis 19.30u – Goede Vrijdag: Kruisweg 17.00u,  

Goede Vrijdag-plechtigheden 19.30u – Paaswake 21.00u – Pasen: H. Mis (zondag+maandag) 10.30u 

 

Aanbevolen live uitzendingen vanuit andere kerken  

St. Vituskerk te Hilversum door de KRO-NCRV: dagelijks H. Mis 9.30 uur, dagsluiting 19.00 uur: 

kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk 

Uit de kapel van de heilige vader, dagelijkse ochtendmis live of terugkijken:  www.romereports.com 

Meer uitzendingen met de paus, toespraken en actuele berichten uit Rome:  www.vaticannews.va 

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 (Londen): altijddurende aanbidding H. Sacrament: adoration.tyburnconvent.org.uk 

 

Alternatieve kruisweg  

Zet op Goede Vrijdag een kruis in het raam! 

Geïnspireerd door de recente ‘berenjacht’ ontstond het idee om allemaal op Goede Vrijdag een kruis, 

het symbool voor het lijden en de opstanding van Christus, voor het raam zetten.  

En dan bv. in de buurt-whatsapp bekend maken dat men in de dagelijkse wandeling kan ontdekken:  

‘Daar woont ook iemand die gelooft in Christus. Een medegelovige,  

iemand die hoort tot de wereldwijde christelijke geloofsgemeenschap.’ 

Zo creëren wij met z’n allen een alternatieve kruisweg! Geen groots opgezette ‘Passion’ – gewoon even 

zwaaien naar elkaar, of zomaar even stilstaan in gebed voor dat huis. Wens elkaar de vrede en sterkte 

in deze tijd!  

Vera Schneijderberg, catechist in de Obrechtkerk en Vredeskerk, Amsterdam. 
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Berichten uit de parochie 

Van de parochieraad 

Beste medeparochianen, 

De Goede Week heeft zich aangediend, wel heftig onder deze omstandigheden. Laten we het beste ho-

pen en vertrouwen op de Heer dat alles weer goed gaat komen. Het is wel bijzonder om zo na de Goede 

Week de Paasdagen te gaan beleven. Ik wens iedereen veel sterkte om op eigen manier deze dagen te 

beleven. Gezond zijn en blijven is het motto van iedere dag! Laten we ondanks alles wel genieten van 

het mooie weer, de natuur die zich klaar maakt voor de zomer. Zalige Paasdagen! 

Lou Kramer, voorzitter parochieraad 

 

Nieuws van de Caritas:  doneer voor de voedselbank 

In deze voor veel mensen bijzondere en eenzame dagen tijdens de corona-crisis wil het bestuur van de 

Caritas in de Zaanstreek aandacht vragen voor het goede werk van de Voedselbank.  

Nu ook de kerken nog voor langere tijd gesloten blijven en Pasen slechts in de eigen huiselijke kring 

mag worden gevierd, doen wij via deze nieuwsbrief een beroep op u.  

U kunt zoals altijd houdbaar voedsel te doneren, maar alleen nog op bepaalde locaties en tijden: 

 direct bij de voedselbank, Industrieweg 15c:  di.+ wo.+ do. 10.00 – 13.00 uur 

 in het voorportaal van de Oulphuskerk: dagelijks            9.00 – 17.00 uur 

Meer informatie op zaanstreek.voedselbankennederland.nl. 

De gezamenlijke Caritasinstellingen in de Zaanstreek vragen u ook om geld, zodat de Voedselbank – 

juist in deze moeilijke tijden van schaarste – daar iets extra’s van kan kopen voor de vele gezinnen en 

personen, die wekelijks een voedselpakket mogen afhalen: 

NL79 TRIO 0198107439  t.n.v.  IPCI Zaanstreek  o.v.v  AKTIE VOEDSELBANK  

Het bestuur van de IPCI Zaanstreek zal het totaalbedrag van uw giften verhogen met een 

eigen extra bijdrage aan de Voedselbank. Kijk ook op:  ipci-zaanstreek.nl  

Wij hopen hiermee dat Pasen licht zal brengen bij zo velen die met heel weinig geld rond 

moeten komen en die de hulp van ons hard nodig hebben. Hartelijk dank!  

Het bestuur en alle vrijwilligers van onze Caritas, en de voedselbanken  
 

M.O.V Nieuws    Vastenactie 2020 

De veertigdagentijd is bijna voorbij, dus grijp de kans om alsnog te 

geven voor de vastenactie! Gewoon overmaken op de rekening  

NL21 INGB 0000 0058 50  t.n.v.  Vastenactie, Den Haag   of doneer op:  www.vastenactie.nl 

Werkgroep M.O.V 

 

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

Zoals elke week werden woensdag weer de klokken geluid bij deze actie, die eens begonnen is door de 

Oud-Katholieke Paradijskerk (www.klokkenvanhoop.nl) en verder verspreid door de Raad van Kerken 

in Nederland. Meer informatie op onze website:  www.katholiekzaanstreekzuid.nl/klokken-van-hoop/ 

 

Bisdomblad Samen Kerk gaat digitaal 

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam ‘SamenKerk wordt al jaren op internet gezet, 

maar heeft nu een handige navigatie gekregen om het makkelijk digitaal leesbaar temaken.  

Laat u inspireren door de Paasuitgave op:   www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl   

https://zaanstreek.voedselbankennederland.nl/
http://ipci-zaanstreek.nl/
https://www.vastenactie.nl/
https://www.klokkenvanhoop.nl/
https://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/klokken-van-hoop/
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl/


 

Voor de kinderen 

 

‘Kind op Zondag’ tijdelijk gratis beschikbaar 

De meeste kerken houden de komende zondagen hun deuren gesloten en/of zenden online diensten 

uit. Dat wil niet zeggen dat het kinderwerk stilvalt! 

De redactie van ‘Kind op Zondag’ vindt het belangrijk dat het kinderwerk doorgaat. Daarom stellen we 

nu tijdelijk het volledige materiaal op de website van Kind op Zondag beschikbaar. In elk geval voor de 

komende twee zondagen, of zolang de kerken dicht zijn. 

Er zijn Bijbelverhalen, werkbladen, filmpjes en nog meer! Kijk naar:   www.kindopzondag.nl/digitaal 

 

Woord van pastoor Goedhart aan alle misdienaars 

Niet alleen de grote mensen kunnen op dit niet naar de Mis gaan! Vooral de misdienaars, die week in 

week uit trouw hun onmisbare dienst aan het altaar doen, zitten nu gedwongen thuis. 

Daarom heeft pastoor Goedhard van de St. Bonifatiuskerk in Zaandam enkele dagen geleden al ‘zijn’ 

misdienaars toegesproken – maar het geldt allemaal ook voor de misdienaars in de andere kerken.  

Luister naar:   www.youtube.com/watch?v=foSGcUZIFcs 

 

Nieuws van de werkgroep Eerste Heilige Communie 

De tekeningen van de leukste Bijbelverhalen van onze 

communicantjes blijven binnenstromen. Vorige week was 

al van Simon de 

Ark van Noah 

te zien, nu kre-

gen wij Adam 

en Eva in het 

paradijs van 

Hugo – let wel 

heel goed op de 

gevaarlijke slang! – en van Maarten, heel toepasselijk deze 

week, de intocht van Jezus in Jeruzalem op een ezeltje.  

Werkgroep EHC  

 

Het ziet ernaar uit dat er nog een aantal ‘Sluisje’-weekuitgaven zullen verschijnen. Er gebeuren zeker 

nog veel meer interessante dingen in onze parochie die het waard zijn met elkaar te delen – alle be-

richten en aankondigingen zijn welkom! Stuur gewoon een email naar de redactie. 

Dit Sluisje bevat informatie voor de tijd van donderdag 9 april 2020  t/m  vrijdag 17 april 

Kopij voor het volgende nummer graag inleveren t/m woensdag 15 april 2020, 22.00 uur  

alleen per email naar:   desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Het volgende ‘Sluisje’ komt uit op donderdag 16 april 2020 en loopt  t/m  vrijdag. 24 april 

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

Redactieleden:   Dhr. E. Reinhold,  Mevr. G. Noom,  Mevr. A. Jak  

Website:   www.katholiekzaanstreekzuid.nl/parochiebladen/ 

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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