
 

 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 6 30 april 2020 

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

Als christenen van de wereldwijde kerk kijken we ook hoe men met de beperkingen door de corona-

crisis in andere landen omgaat. Sommige hebben het aanzienlijk moeilijker dan wij, andere zijn be-

gonnen om maatregelen weer te versoepelen. Soms lijkt er een gevaarlijke wedstrijd te ontstaan wie 

er voor de eigen achterban het meeste uit kan halen.  

Helaas doen daar soms ook de kerken aan mee. En wie wil nou niet dat de christenen zo snel mogelijk 

weer de sacramenten kunnen ontvangen? Op deze achtergrond kan het lijken alsof onze bisschoppen – 

door vast te houden aan het verbod op openbare Missen tot (minimaal) Pinksteren – als herders te 

weinig doen voor ‘hun schapen’. Dat is een misvatting. 

Een van de belangrijkste eisen aan ons christenen is naastenliefde, tegenwoordig vaak ‘solidariteit’ 

genoemd. Onze wens om eindelijk weer de Mis te kunnen bijwonen en de Communie te ontvangen, 

moet getemperd worden door onze zorg voor de kwetsbare medemens.  

Wij weten dat bijeenkomsten hét moment zijn om mensen te besmetten, vandaar de strenge hygiëne-

regels waar men moet samenkomen. Bijzonder gevaarlijk zijn verzamelingen van mensen die elkaar 

anders niet tegenkomen – de bijeenkomst zelf, maar vooral ook ervoor en erna – want besmettingen 

zijn dan niet of nauwelijks meer traceerbaar. Om deze belangrijke reden zijn inmiddels zo goed als alle 

buitenlandse bedevaarten over de hele zomer afgelast, maar ook veel landelijke bedevaarten. 

Geldig blijft het principe: blijf zo veel mogelijk thuis! Maak van de noodzakelijke verplaatsingen geen 

‘gezinsuitje’! Voor ons als parochianen betekent dat, als je naar de kerk gaat om de Heer nabij te zijn:  

Kom naar de eigen kerk voor gebed, steek daar een kaars op, en doneer aan de voedselbank! 

De redactie van Het Sluisje 

Wij blijven uw aandacht vestigen op de noodzaak om mensen in nood, en onze parochie te steunen – 

dat is geen tegenstelling! Van harte aanbevolen, alvast bedankt. 

 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 steeds! 

 

Van de parochieraad 

Beste mensen,  

Zo zijn we volgens de liturgische kalender alweer in de tijd na Pasen... toch wel heel bijzonder zoals we 

het nu ervaren. Maar we kunnen nu zien en horen dat de goede kant op gaat. Wie weet, kan tweede 

Pinksterdag weer in de Odulphuskerk worden gevierd? Afwachten maar en de moed er in houden - en 

gezond blijven! We proberen U zo veel mogelijk op de hoogte te houden.  

Een groet van de hele Parochieraad!  

Lou Kramer, voorzitter   



 

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. 

In de ingang van de kerk staat een krat voor donaties voor de voedselbank.  

Op de leestafel liggen vanaf vrijdag geprinte exemplaren van Het Sluisje. 

 

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:  

25 april: Feest van H Marcus, evangelist  www.youtube.com/watch?v=ugRNT-2n6GA 

26 april: Derde zondag van Pasen (St. Bonifatiuskerk)  www.youtube.com/watch?v=9F1X6lCGIqI 

26 april: Feest van de H. Catharina van Siena www.youtube.com/watch?v=EuvyaslPdsQ 

  3 mei: Vierde zondag van Pasen rond 10.00 uur op het youtube-kanaal 

 

Misintenties 30 april t/m 6 mei 

1 mei  –  eerste vrijdag van de maand 

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. 

3 mei  –  vierde zondag van Pasen  –  Roepingenzondag 

Jan Rijkhoff, Jos Rijkhoff-Vonk en Ron Rijkhoff – 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 – Rie Rijkhoff – Trudy Roemer-

Tromp – Willy Bosland-Joosen – Jan Rutte – Teun Hijne en Rie Hijne-Karstens – André de Vries en Ada 

de Vries-Rijkhoff – Leon Zuidervaart. 

Hierin zijn meegenomen de intenties voor zaterdag 2 mei. 

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 

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 
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In de Heer overleden 

Van zijn dierbaren is heengegaan onze parochiaan 

Johannes Wilhelmus Martinus van den Bosch   * 15 augustus 1932  –  † 26 april 2020 

te Zaandam geboren, en overleden aan de gevolgen van het coronavirus.  

Joop was oud-penningmeester van de St. Bonifatiuskerk en oud-hulpkoster van de H. Odulphuskerk. 

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Zaterdag 2 mei zal ik zijn besloten 

uitvaart verzorgen in de aula van het uitvaartcentrum te Zaandam.  

Onze Heer moge Joop rijkelijk belonen voor al het goede dat hij heeft gedaan. Hij ruste in vrede. 

pastoor-deken F. Bunschoten 

 

Koningsdag in de Odulphuskerk 

Door opstandigheden werd Koningsdag tot Woningsdag, waarbij iedereen opgeroepen was precies om 

10.00 uur van thuis het Wilhelmus ging zingen, met de ramen open zodat iedereen het kon horen. Ook 

de Odulphuskerk deed mee, te zien op ons youtube-kanaal: www.youtube.com/watch?v=USyBCvzarYI 

 

 

 

 

 
 

 

Online Open Dag Bonifatiusinstituut in Vogelenzang 

Op zaterdag 2 mei organiseert het Bonifatiusinstituut een ‘Online Open Dag’, die geheel te volgen via 

de livestream van de kathedraal:  www.youtube.com/channel/UCB5NdyDLarsCua1TuAquyAg/live 

Na een Mis om 9.00u begint om 10.30 uur het programma en gaat door tot 16.00 uur. Meer informatie: 

www.bonifatiusinstituut.nl/?p=news&id=235&t=Online+Open+Dag 
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Voor de jeugd en jong-volwassenen 

Op zoek naar jouw bestemming?  –  3 mei Roepingenzondag  –  Voor jongeren 17~28 jaar 

Op de vierde zondag van de Paastijd wordt elk jaar Roepingenzondag gevierd. 

Ben je zelf wat bezig met keuzen die voor je verdere leven van belang zijn als studie, werk, relatie, roe-

ping, etc.? Doe dan mee! Ik weet zeker dat deze dag je dan wat zal bieden. Ook het (kerkelijk) huwelijk 

mag je in deze tijd best als een roeping beschouwen, het is niet zo gewoon meer om te trouwen, en ook 

niet om het ook echt vanuit het geloof te beleven. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor vragen en 

om mee te doen aan de zoom-meeting stuur een mail naar:  

rector Jeroen de Wit  jcjdewit@gmail.com  06-40125490 

www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/jongeren/op-zoek-naar-jouw-bestemming/ 

Hierbij een boodschap van paus Franciscus: 

www.rkkerk.nl/boodschap-paus-franciscus-voor-57e-wereldgebedsdag-voor-roepingen/ 

Zoom Jongerenpastoraat: online thema-avonden  ‘De zin van het lijden’ 

Het Jongerenpastoraat gaat na Pasen het thema ‘Wat is de zin van het lijden’ verdiepen tijdens enkele 

online thema-avonden op dinsdag 5, 12 en 19 mei om 19.30 uur . 

Laat je email adres achter via info@jongbisdomhaarlem.nl en ontvang de uitnodiging via zoom. Zie ook 

www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/jongeren/thema-avonden-wat-de-zin-van-het-lijden/ 

 

Vieringen live in de media 

3 mei  10.00 uur – Eucharistieviering 4e zondag van Pasen  op NPO2, verzorgd door de KRO 

Vanuit de St. Petruskerk te Roelofarendsveen  celebrant: Rector Walter Broeders. 

www.npostart.nl/eucharistieviering/03-05-2020/KN_1713766 

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 

Vituskerk (Hilversum) dagelijks 9.30u: H. Mis:  kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk 

Uit de kapel van de heilige vader, dagelijkse ochtendmis:  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 

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

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

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 bedevaarplaatsen in heel europa: sanctuarystreaming.eu 

 

Dit Sluisje bevat informatie voor de tijd van donderdag 30 april 2020  t/m  vrijdag 8 mei 

Kopij voor het volgende nummer graag inleveren t/m woensdag 6 mei 2020, 22.00 uur  

alleen per email naar:   desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Het volgende ‘Sluisje’ komt uit op donderdag 7 mei 2020 en loopt  t/m  vrijdag. 15 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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