
 

 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 7 7 mei 2020 

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

In lijn met het besluit van de Nederlandse regering van gisteren, over stapsgewijs versoepelen van de 

corona-maatregelen, hebben de Nederlandse bisschoppen een snelle publicatie aangekondigd over 

een aanpassing van het kerkelijk ‘coronabeleid’. Dit zou kunnen betekenen dat na Pinksteren, vanaf 

1 juni, geleidelijk aan meer mensen aan de Missen mogen deelnemen. Wij houden u op de hoogte! 

Alle actuele informatie van de Katholieke Kerk in Nederland vindt u op:  www.rkkerk.nl/nieuws/ 

Er blijft de vraag aan u om mensen in nood en ook onze parochie te steunen – 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  (nog steeds!) 

 

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. 

Vanaf vrijdag liggen op de leestafel in de ingang missaaltjes voor de volgende zondagsmis op youtube 

en geprinte exemplaren van Het Sluisje. Er staat ook 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:  

  3 mei: Vierde zondag van Pasen www.youtube.com/watch?v=4LqjWkxAlgk 

10 mei: Vijfde zondag van Pasen  (uit de H. Maria Magdalenakerk, Zaandam – ‘t Kalf) 

 rond 10.00 uur op het youtube-kanaal  –  u kunt de teksten en gezangen downloaden via: 

 www.katholiekzaanstreekzuid.nl/vieringen/ 
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Misintenties 7 t/m 13 mei 

10 mei  –  vijfde zondag van Pasen  –  Moederdag 

Wim van Gelderen en Corrie van Gelderen-Karstens – Mien Pieters-Teekman – Corrie Schoenmaker-

Schouten en Jaap Schoenmaker – Aagje Boon-Berkhout – Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman, Sjaak 

Kuiper en familie – Anneke Schavemaker-van 't Veer en familie – Niek van der Park en Kitty van der 

Park-te Beek – Marcel Schoenmaker en Jacqueline Schoenmaker-Kramer – Antoon Boon en zoon Kees 

– Nicolaas Rijkhoff en Johanna Rijkhoff-Graas en zoon Dick – Cor Waij en zonen Willem en Cees – Rie 

Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Ineke Brakenhoff-Kerssens – Leonie en Dick Verlaan – Ton Joosen. 

Hierin zijn meegenomen de intenties voor zaterdag 9 mei en dinsdag 12 mei (Festina Lente).  

Dubbele intenties worden verplaatst naar een doordeweekse Mis. 

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,–) 

 

Berichten uit de parochie 

1 mei werd pastoor André Goedhart 82 jaar. Gefeliciteerd! Er kwamen uiteraard geen bezoekers, 

maar heel veel kaarten – bekijk het op ons youtube-kanaal: www.youtube.com/watch?v=7cbXQUa7Bfs 

Dodenherdenking 4 mei: zoals ieder jaar zijn kransen gelegd bij monument voor de Odulphuskerk. 

Alleen vond de herdenking dit jaar plaats zonder publiek: www.youtube.com/watch?v=2mYJYWo86J8 

   

Bevrijdingsdag 5 mei: om 12 uur werden voor de laatste keer de ‘Klokken van Hoop en Vrede’ geluid: 

www.youtube.com/watch?v=mWqDX4WvdzY  Later die dag volgde een concert voor de vrijheid door 

Jos Martens op het Vollebregt/Franssen orgel:  www.youtube.com/watch?v=Gb8QaLN-iL8 

 Toccata XIV (Michelangelo Rossi),  

 Voluntary VI in D Major (William Goodwin),  

 Berceuse uit 24 Pièces en style libre (Louis Vierne),  

 Praeludium und Fuge C-dur (Friedrich Wilhelm Zachow),  

 Improvisatie over het lied ‘Gelukkig is het land’ (Jos Martens)  
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Vorming – voor jong en oud 

Q & A - sessies – Jongerenpastoraat 

Vrijdag 8 mei start om 16.00 uur “Questions & Answers - Vragen & Antwoorden”. Inspiratie voor de 

thema’s is gehaald uit de antwoorden op de enquête van vorig jaar die onder de jongeren is uitgegaan. 

Christen zijn in coronatijd is het eerste onderwerp, te volgen op de livestream van de kathedraal van 

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

Via livestreamchat kan men vragen indienen, die direct gesteld worden aan de spreker, Mgr. Hendriks. 

Zie ook: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4179&t=QA-sessies+-+Jongerenpastoraat 

Zaterdagconferenties Mariologie  

Mgr. J. Hendriks verzorgt vanaf 9 mei elke zaterdag om 11.00 uur een conferentie van ongeveer drie 

kwartier over Maria; o.a.: Maria in de bijbel, bedevaartplaatsen, de dogma’s. Meer informatie op: 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4180&t=Zaterdagconferenties+Mariologie 

Gratis online Alpha-cursus  

Op maandagavond 11 mei van 19.30 tot 21.00 uur begint het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood 

met een online Alpha-cursus, waarin je open kunt praten over de basis van het geloof.  

Geeft u op bij rector Jeroen de Wit:  06 40 125 490  of  jcjdewit@gmail.com 

Meer informatie op:  olvternood.nl/alpha-cursus-online-bij-olv-ter-nood/ 

 

Vieringen live in de media 

10 mei  10.00 uur – Eucharistieviering 5e zondag van Pasen  op NPO2, verzorgd door de KRO 

Vanuit Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam, celebrant: Pastoor Eric Fennis. 

www.npostart.nl/eucharistieviering/10-05-2020/KN_1714165 

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

De KRO-livestream trekt door het land:  kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk 

Uit de kapel van de heilige vader, dagelijkse ochtendmis om 7.00 uur:  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 

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 7 mei 2020  t/m  vrijdag 15 mei 

Kopij voor het volgende nummer graag inleveren t/m woensdag 13 mei 2020, 22.00 uur  

alleen per email naar:   desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Het volgende ‘Sluisje’ komt uit op donderdag 14 mei 2020 en loopt  t/m  vrijdag. 22 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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