
 

 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 4 16 april 2020 

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

Geachte lezer, 

Nu hebben wij allemaal een heel merkwaardige Pasen achter de rug. Wél verbonden met onze kerk 

middels een groot aantal uitzendingen van vieringen in besloten kring, of een bezoek aan de kerk tij-

dens de openstelling, eventueel met het opsteken van een kaars en een donatie aan de voedselbank.  

Een Pasen met minder zichtbaar gemeenschap met elkaar, toch innerlijk door de verrezen Heer met 

elkaar verbonden. Wij proberen met dit Sluisje eer bij te dragen aan deze verbondenheid. Nu binnen 

het paasoctaaf nog eens: zalig Pasen!  

Geprinte exemplaren van Het Sluisje liggen vanaf vrijdag op de leestafel in de ingang van de kerk. 

 

Woorden van de herders 

Even pauze voor pastoor met schrijven van teksten … de preek van pastoor Bunschoten in de Hoogmis 

van Pasen is zeer de moeite waard om terug te luisteren, mocht u de opname nog niet gezien hebben 

(met deze link komt u direct bij de preek):  www.youtube.com/watch?v=ECpTIvcZHYk&t=1111 

Ook pastoor Goedhart heeft op het youtube-kanaal een paasboodschap aan ons gericht, zie: 

www.youtube.com/watch?v=cW_jZ9Snso4 

Verder vindt u in de Paasuitgave van ons bisdomblad ‘Samen Kerk’ een boodschap van onze bisschop 

J. Punt:  www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl/woord-van-de-bisschop/ 

Er staan nog meer zeer lezenswaardige teksten. 

Tenslotte kunt u hier de Paasboodschap van de Nederlandse Bisschoppen lezen:  

www.rkkerk.nl/paasboodschap-nederlandse-bisschoppen-het-kruis-dat-op-ons-pad-komt-heeft-niet-

het-laatste-woord/ 

 

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!   
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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 om terug te kijken: 

09-04-2020 Witte Donderdag  H. Mis in de St. Bonifatiuskerk 

10-04-2020 Goede Vrijdag  Kruisweg  en  Liturgie van het Lijden en Sterven 

11-04-2020 Paaszaterdag Paaswake  

12-04-2020 Hoogfeest van Pasen  H. Mis  

 

19 april a.s. is de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, ook bekend als Beloken Pasen. 

De H. Mis wordt zaterdag opgenomen en zondag rond 10.00 uur op het youtube-kanaal gezet. 

 

Voorlopig blijft het onmogelijk de communie in de kerk te ontvangen, dus bevelen we verder aan: 

Gebed voor een geestelijke communie 

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. 

 

Uitdeelpunt HH. Oliën 

De H. Odulphuskerk wordt deze dagen een uitdeelpunt van Heilige Oliën welke door mgr. Hendriks in 

de Goede Week zijn gewijd en die het komend jaar voor toediening van sacramenten zullen worden 

gebruikt. Ik heb deze Oliën in de St. Bavokathedraal moeten ophalen.  

Op afgesproken tijdstippen zullen de priesters uit ons dekenaat Zaanstreek-IJmond hun sets H. Olie bij 

mij in onze kerk kunnen komen ophalen. Deze bestaat voor elke priester uit drie flesjes: een flesje Olie 

voor de geloofsleerlingen, Ziekenolie en H. Chrisma. 

pastoor–deken F. Bunschoten 

 

 

In de Heer overleden 

Van zijn dierbaren is heengegaan  

Johannes Bernardus Maria Duijvelshoff      * 1 oktober 1955    –   † 7 april 2020 

Zijn uitvaart vond in de St. Odulphuskerk plaats op 15 april, wegens de crisis uiteraard in besloten 

kring. We wensen zijn vrouw Trini en de kinderen veel sterkte toe. Hij ruste in vrede. 

pastoor F. Bunschoten 

 

Van haar dierbaren is heengegaan  

Mathilda Johanna Strobbe       * 19 maart 1933    –   † 11 april 2020 

Haar uitvaart vindt in de St. Odulphuskerk plaats op 20 april, wegens de crisis uiteraard in besloten 

kring. We wensen haar nabestaanden veel sterkte toe. Zij ruste in vrede. 

pastoor F. Bunschoten 
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Misintenties 16 t/m 22 april 

Intenties voor zaterdag zijn meegenomen op zondag, de laatste intentie is verplaatst van 11 april. 

 

19 april  –  Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid  –  Beloken Pasen  

 

Mien Pieters-Teekman – Ton Joosen – Jan Kemna – Nicolaas Kerssens en Catharina Kerssens-Kroon – 

Hein en tante Annie – Tinus van der Park – Marco Levering – Theun Boersma – Rie Rijkhoff – Corry en 

Mieke Verhaar – Willy Bosland-Joosen – Jan Rutte – Wim van Gelderen en Corrie van Gelderen-

Karstens – leden en overleden leden van de KBO. 

 

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 direct 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 

Als u een kaars wilt laten opsteken bij OLV van Altijddurende Bijstand of andere Heiligen, graag een 

bericht geven aan pastoor Bunschoten via WhatsApp of email. 

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

 

Berichten uit de parochie 

 

Van de Caritas:  blijf doneren voor de voedselbank 

U kunt zoals altijd houdbaar voedsel te doneren: 

 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 

Of door een financiële bijdrage naar: 

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

Meer informatie op:  zaanstreek.voedselbankennederland.nl  en  ipci-zaanstreek.nl  

 

M.O.V Nieuws    Vastenactie 2020 

Ook al is de veertigdagentijd voorbij, u kunt alsnog 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 

 

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

Elke week worden weer de klokken geluid, zie  www.katholiekzaanstreekzuid.nl/klokken-van-hoop/ 

… en blijf ernaar luisteren!  www.youtube.com/watch?v=0hpiuPMJ9xI 
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Vieringen live in de media 

Op TV – NPO2, verzorgd door de KRO 

19 april  10.00 uur – Eucharistieviering Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 

Rechtstreeks vanuit de St. Jozefkerk in Helmond,  celebrant: Pastoor Erik Seidel 

www.npostart.nl/eucharistieviering/19-04-2020/KN_1713124 
 

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 

Internationale viering Barmhartigheidszondag   19 april  14.00 uur 

Zondag na Pasen is er in de kathedraal een viering deels in het Nederlands, Engels, Spaans en Pools: 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4142&t=Viering+Barmhartigheidszondag 
 

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 

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 

 

Voor de jeugd en de kinderen 

Barmhartigheidszondag livestream voor tieners 

Zondag 19 april - 18.30 uur - YouTube-kanaal kathedraal 

Op zondag 19 april vanaf 18.30 uur verzorgt het bisdom een nieuwe livestream speciaal voor tieners 

over het thema barmhartigheid. De bijeenkomst is interactief. Zorg dat je een Bijbel bij de hand hebt en 

reageer lekker in de chat met jouw vragen, antwoorden en eigen verhaal. We hopen velen van jullie te 

zien! De livestream is op:  www.youtube.com/channel/UCB5NdyDLarsCua1TuAquyAg/live 
 

Nieuws van de werkgroep Eerste Heilige Communie 

Aan het begin van de Hoogmis van Pasen besteedt pastoor Bunschoten aandacht aan de kaars die de 

kinderen op de weg naar hun Eerste Heilige Communie steeds verder versieren: 

www.youtube.com/watch?v=ECpTIvcZHYk&t=115 

Kijk voor meer op onze website:  www.katholiekzaanstreekzuid.nl/40-dagentijd-voor-de-kinderen/ 

Dit Sluisje bevat informatie voor de tijd van donderdag 16 april 2020  t/m  vrijdag 24 april 

Kopij voor het volgende nummer graag inleveren t/m woensdag 22 april 2020, 22.00 uur  

alleen per email naar:   desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Het volgende ‘Sluisje’ komt uit op donderdag 23 april 2020 en loopt  t/m  vrijdag. 1 mei 

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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