
 

 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 5 23 april 2020 

******************************************************************************** 
Geachte lezer, 

Een bijwerking van de anti-corona-maatregelen is dat mensen in financiële problemen terecht komen. 

Het is van oudsher speerpunt van christenen om te zorgen voor behoeftige. Veel van de manieren 

daaraan bij te dragen – denk bij voorbeeld aan de zondaagse collecte – werken nu niet zoals gewoon. 

Daarom roepen we iedereen die daar de middelen voor heeft, in deze situatie extra te doneren!  

Dit kan met name voor: 

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

 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  ja, dat kan nog, zie onder! 

Alvast bedankt! 

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

 

Openstelling H. Odulphuskerk en dagkapel 

Veel parochianen maken gebruik van de openstelling van de kerk op zondag, daarom blijven de tijden:  

 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!  

 

Liturgische vieringen uit onze kerken op internet 

H. Missen in de H. Odulphuskerk (deels ook elders), toespraken en nog meer op ons youtube-kanaal: 

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

Deze week nieuw:  

19 april:  Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid  (Beloken Pasen / tweede zondag van Pasen)  

www.youtube.com/watch?v=oqFJvgGBkmw  in de H. Maria Magdalenakerk, Zaandam – ‘t Kalf 

26 april:  Derde zondag van Pasen 

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

Van haar dierbaren is heengegaan  

Catharina Alida Jak–Meijer      * 16 april 1927   –   † 18 april 2020 

Zij was weduwe van Johannes Hendricus Wilhelmus Jak. Op donderdag 23 april nemen wij van haar 

afscheid in de H. Odulphuskerk. Moge Trien rusten in Gods vrede. 

pastoor-deken F. Bunschoten 

Van zijn dierbaren is heengegaan  

Martinus Peetam        * 17 december 1940   –   † 17 april 2020 

Hij was weduwnaar van Marie Louise Peetam–Nimis. Op vrijdag 24 april nemen wij van hem afscheid 

in de H. Odulphuskerk. Moge Martin rusten in Gods vrede. 

pastoor-deken F. Bunschoten 

Van haar dierbaren is heengegaan  

Anna Jansen–Boon         * 7 februari 1939   –   † 21 april 2020 

Op dinsdag 28 april vindt in de H. Odulphuskerk haar uitvaart plaats in besloten kring – dit uiteraard 
wegens de omstandigheden. We wensen haar man Piet veel sterkte en dat Annie mag rusten in vrede. 
pastoor-deken F. Bunschoten 

 

Misintenties 23 t/m 29 april 

26 april  –  derde zondag van Pasen  

Mien Pieters-Teekman – Aagje Boon-Berkhout – Jan Poel, Wim Groot en Riet Stoop – Jacques van der 

Veur – Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk en Jan van Warmerdam – Nicolaas de Jong en Jane de Jong-

Kerssens – John Imming – Joop Geuke – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Enrique Gutiérrez Ruiz – 

Kees Berkhout – Cor Poel en Dora Poel-Huijboom – Adrianus Lansbergen en Petronella Lansbergen-

van der Beek – Corrie Schoenmaker-Schouten en Jaap Schoenmaker – Bep Verdonk-Vestering – Ton 

Joosen. 

Hierin zijn meegenomen de intenties voor zaterdag 25 april en voor dinsdag 28 april (Festina Lente). 

 

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): 

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 

 

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,–) 
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Berichten uit de parochie 

M.O.V Nieuws    afsluiting vastenactie 2020 

De veertigdagentijd is afgesloten en zo ook de vastenactie. 

Ineens konden er geen activiteiten plaatsvinden, ook de collecte voor 

de vastenactie kon niet doorgaan. 

De opbrengst van de twee eerste zondagen Koffiestop is inclusief de inhoud van de melkbussen 

€ 111,55. Dat bedrag zullen wij overmaken naar de Bisschoppelijke Vastenactie. 

Wij willen uw aandacht vestigen voor de mogelijkheid om rechtstreeks aan de vastenactie uw gift over 

te maken. Het banknummer van de Bisschoppelijk vastenactie (BVA) is  

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

Uw gift komt dan in het overzicht van de totaalopbrengst van onze parochie. 

Door alle beperkingen door het Coronavirus hebben wij het niet gemakkelijk – maar denk eens aan de 

jongeren in de derde wereld: die hebben het nog veel moeilijker. 

Uw kunt door uw gift aan de vastenactie deze jongeren een basis geven voor verdere ontwikkeling 

waar zij hun hele leven profijt van zullen hebben. Alle uitgebreide informatie op:  www.vastenactie.nl 

Werkgroep M.O.V 

 

Ervaringen van een amateur cameraman 

Omdat vanaf half maart op zon- en feestdagen geen H. Mis meer mocht worden 

bijgewoond, worden deze opgenomen en vervolgens zondag uitgezonden op ons 

inmiddels bekende youtube-kanaal: 

www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos 

Alhoewel ik redelijk wat ervaring had met video-opnamen tijdens onze Kameroenreizen, is het opne-

men van een hele zondagviering toch wel iets anders. Vooral als de zon voor belichtingsproblemen 

zorgt en het geluid in een lege kerk ook een speciaal effect geeft. 

Maar… oefening baart kunst. Ik ga er dan ook van uit dat de kwaliteit steeds beter gaat worden, want 

het zal nog wel even duren voordat wij in onze Odulphuskerk weer samen de H Mis kunnen vieren. 

Ik nodig u van harte uit om de viering van de zondag thuis bij te wonen en daardoor toch samen te 

kunnen bidden en vieren. Dat is in deze onzekere tijd hard nodig! 

Nog de volgende suggestie: als u internettoegang hebt via uw smartphone en daarnaast een ‘smart-tv’, 

dan is er waarschijnlijk een mogelijkheid om te ‘casten’ naar uw tv – u kijkt dan in grootbeeld! 

Als u daarover vragen heeft kunt u mij bellen op 6873222 

Ton Kerssens 

 

 

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  
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Vieringen live in de media 

26 april  10.00 uur – Eucharistieviering 3e zondag van Pasen  op NPO2, verzorgd door de KRO 

Vanuit de H. Antoniuskathedraal in Breda,  celebrant: Pastoor Norbert Schnell. 

www.npostart.nl/eucharistieviering/26-04-2020/KN_1713126 

Uit de kathedraal te Haarlem: H. Mis elke zondag 10.30u, alle dagen doordeweeks 9.00u: 

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

St. Vituskerk te Hilversum verzorgd door de KRO: 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 

H. Lodewijkkerk (Leiden): zondag 10.00u H. Mis, dagelijks rozenkrans:  www.lodewijkparochie.nl 

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

Twee van de belangrijkste bedevaartplaatsen in europa heten u welkom als een ‘virtueel pelgrim’: 

Lourdes direct vanuit de grot van de Mariaverschijning: www.lourdes-france.org/nl/ 

Fatima  vanuit het heiligdom op wisselende locaties: www.fatima.pt/en/ 

 

Voor de jeugd en de kinderen 

Catechese over ‘voor- en nadelen van online liturgie’ 

Veel eucharistievieringen worden nu per live-stream aangeboden. Voor sommigen is dit een mooie 

oplossing om toch betrokken te blijven op hun geloofsgemeenschap en de eucharistie, terwijl anderen 

het maar niets vinden. Br. Michael-Dominique Magielse o.p. gaat in op de voor- en nadelen.  

Vrijdag 24 april 20.00 - 21.30 uur. Meer informatie en aanmelding op: 

jongkatholiek.nl/agenda/eenmalige-online-catechese-sessie/ 

Nieuws van de werkgroep Eerste Heilige Communie 

Na 11 mei gaan de basisscholen weer open en ook sporten in de buitenlucht is straks 

weer mogelijk. Eindelijk een potje voetballen – wat heerlijk! En toch. De crisis is nog lang 

niet voorbij. De lessen in de pastorie als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie 

zullen voorlopig nog niet doorgaan. Natuurlijk missen we de kinderen en de gezellige middagen en 

kijken uit naar de dag dat het wel kan. Tot dan sturen we af en toe een berichtje, liedje of knutselop-

dracht. Wij wensen jullie sterkte in deze moeilijke tijd. Gods zegen en gezondheid voor jullie allemaal! 

Werkgroep EHC 

 

Dit Sluisje bevat informatie voor de tijd van donderdag 23 april 2020  t/m  vrijdag 1 mei 

Kopij voor het volgende nummer graag inleveren t/m woensdag 29 april 2020, 22.00 uur  

alleen per email naar:   desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Het volgende ‘Sluisje’ komt uit op donderdag 30 april 2020 en loopt  t/m  vrijdag. 8 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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