
 

 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 8 14 mei 2020 

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

Het is nog even wachten op de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen over het stapsgewijs weer 

openstellen van de kerkdiensten. Deze zullen in lijn zijn met het beleid van de burgerlijke overheid. 

Dat betekent dat in begin maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn. Als het de ontwikkeling van de 

corona-epidemie toelaat, wordt dat per 1 juli maximaal 100. Hopelijk is volgende week meer bekend! 

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     ook op Hemelvaartsdag! 

U bent altijd van harte welkom voor stille aanbidding van de Heer die in het tabernakel aanwezig is, 

het opsteken van een kaars bij Maria of een andere heilige, of gewoon voor een moment van rust.  

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

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

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. 

Bij de ingang liggen geprinte exemplaren van Het Sluisje. Er staat ook een krat 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  Deze week nieuw:  

10 mei: Vijfde zondag van Pasen  www.youtube.com/watch?v=aCvHeC_NFKU 
 (uit de H. Maria Magdalenakerk, Zaandam–‘t Kalf) 

14 mei: Feest van de H. Mattias  www.youtube.com/watch?v=pOIBSyvKnp4 

17 mei: Zesde zondag van Pasen  rond 10.00 uur op het youtube-kanaal 
 (uit de St. Bonifatiuskerk, Zaandam–centrum) 

21 mei: Hemelvaartsdag  rond 10.00 uur op het youtube-kanaal  

U kunt de teksten en gezangen downloaden via:  www.katholiekzaanstreekzuid.nl/vieringen/  

https://www.rkkerk.nl/nieuws/
https://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/kerkgebouwen-geopend-voor-gebed/
https://www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=aCvHeC_NFKU
https://www.youtube.com/watch?v=pOIBSyvKnp4
https://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/vieringen/


 

Misintenties 15 t/m 21 mei 

17 mei  –  zesde zondag van 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 – Eis Fleer – Jo Jak-de Jong en Martin Jak.  

21 mei  –  Hemelvaartsdag 

Mien Pieters-Teekman – Jan van Haastrecht en Marie van Haastrecht-de Bruijn – Rie Rijkhoff – Willy 

Bosland-Joosen – Nicolaas Kroon en Gertruda Kroon-de Koning. 

Op zondag 17 mei zijn meegenomen de intenties voor zaterdag 16 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 

(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 

Moederdag in de Mariakapel 

Rondom Moederdag is het de 

gewoonte om de briefjes die in 

de Mariakapel in de pastorietuin 

worden opgehangen, te ver-

branden.  

Vrijdagmorgen 8 mei hebben 

Floris, Henk en ik samen de 

briefjes met gedachten en gebe-

den naar de hemel laten stijgen. 

Ondertussen gebeden en Maria 

gevraagd om iedereen te helpen 

en te beschermen vooral in deze 

moeilijke tijd. Het was een klein 

moment van stilte en bezinning 

en vertrouwen erop dat het vol-

gend jaar weer 'gewoon' mag.  

Riet Hooijschuur 

  

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


 

Pastoraal woord uit de regio 

Wat zijn we in een bijzondere tijd terecht gekomen. Binnen enkele weken werden onzeker-
heid en sociale onthouding een dagelijks onderdeel van ons leven. Een virus dat onzichtbaar 
over ons kan neerkomen. Begin maart was het nog een beetje onwennig, en ook wel leuk, om 
elkaar de vrede te wensen door geen hand meer te geven. Maar in korte tijd werd zichtbaar 
dat er iets heel ernstigs over ons was gekomen dat ook niet zo maar weer zou verdwijnen. Het 
sluiten van kerken en het stil leggen van het openbare leven is sinds 75 jaar ongekend in ons 
land. En ik ontdek nu ook hoe mijn ritme van de week bepaald wordt door ontmoetingen en 
afspraken en hoe deze contacten ook zin en betekenis geven aan mijn leven. 
We leven gelukkig in een tijd dat er vele mogelijkheden zijn om contact te onderhouden. Tele-
foon en post zijn niet meer de enige media en hoe belangrijk is een internet aansluiting. Als 
kerken maken we daar gebruik van door vieringen op youtube aan te bieden en door websites 
meer te gebruiken als communicatiekanaal. Maar mensen die dat niet hebben merken daar-
door nog scherper dat ze nog veel missen.  
Bij ons thuis is het weer ouderwets gezellig. Alle kinderen zijn thuis en werken vanuit huis 
(onderwijs geven en onderwijs ontvangen), maar als je alleen woont dan is dat heel anders. 
En dan blijkt hoe belangrijk de koffieclub, de fitnes en sport, zingen bij een koor, en niet te 
vergeten zondag naar de kerk gaan en mensen bij de koffie, ontmoeten is. 
Dramatisch is het wanneer iemand in een verzorgings-, verpleeg- of ziekenhuis is opgenomen 
of verder weg woont. Telkens ben ik weer diep geroerd door verhalen van mensen die via een 
telefoon afscheid moeten nemen, of van afstand door een raam kunnen zwaaien. Je wilt toch 
op een andere manier bij iemand zijn die dit leven loslaat. Hoe belangrijk is het om elkaar vast 
te houden, te knuffelen, te laten voelen wat je voor elkaar betekent. En dan bij een uitvaart is 
er het afgemeten afscheid in aantallen personen. Het is zo belangrijk om dit juist in een warme 
kring van mensen te doen. Er is geen koffie, geen nagesprek, geen hand op je schouder en een 
dikke zoen om te laten voelen dat je met elkaar meeleeft.  
Als kerken moeten we gaan nadenken over hoe wij straks de slachtoffers van Covid-19 gaan 
gedenken. Er zal vast en zeker een Corona-dag gaan komen. 
Er gebeuren ook bemoedigende mooie dingen. Heel creatief proberen mensen betrokkenheid 
en nabijheid te tonen en tegelijkertijd zijn er ook gewoon aso-hufters die zich aan niets en 
niemand iets gelegen laten liggen. 
Ik moet denken aan het Bijbelse verhaal van Israël in de 40 jaren van woestijn. Ook daar is 
uitzichtloosheid. Niemand die weet hoe lang het nog kan gaan duren en wat ze nog zullen 
moeten meemaken. Ook daar de verleiding om maar terug te gaan naar Egypte. En net te doen 
als vroeger, met alle risico’s van dien zelfs de dood ten gevolge hebbend, maar beter dat dan 
die tergende onzekerheid. Er waren mensen die zich toen vasthielden aan het manna dat er 
iedere dag was: het brood uit de hemel. Het was precies genoeg, niet te weinig en ook niet te 
veel. Wie zich niet kon beheersen, wie toch meer inzamelde dan voor één dag (hamsteren!), 
want je weet maar nooit, die kwam van een koude kermis thuis: het stonk en de maden kro-
pen er uit. 
Er werden regels gegeven. Tien Geboden om het leven leefbaar te houden, want als je zo op 
elkaar zit gepakt moet je het toch maar met elkaar zien te redden. Heel basaal: niet stelen, 
respect voor wat van een ander is, niet kwaadspreken. En boven aan dat lijstje stond: heb ver-
trouwen. Gij zult de Heer uw God, liefhebben.  
Wij leven ook in woestijntijd. Er zijn veel zorgen: over gezondheid, over de economie, over 
ons werk, over ons pensioen, over onze toekomst. Geen mens weet hoe het worden zal. Het 
beloofde land is voorlopig nog ver weg. 
We dragen een jaarthema mee dat wel een heel bijzondere invulling heeft gekregen: ‘Omzien 
naar de ander’. We mogen dat waar maken door ieder op onze eigen manier contact te maken. 
Door mensen op te bellen met de vraag: en hoe gaat het nu met jou? Een kaartje te sturen, of 
een berichtje via de telefoon. In ieder geval om te laten merken: ik denk aan jou. Meer dan ooit 
ervaren we dat we mensen zijn, die mensen nodig hebben. Gelukkig maar. 
Sterkte allemaal, sterkte ieder voor zich, maar verbonden met elkaar. Gesterkt door geloven 
dat er Iemand is die ons aanziet, die ons niet loslaat. 
Matthé Bruijns, pastor Sint-Petrusparochie, Krommenie  



 

Berichten uit bisdom en wereldkerk 

Zaterdagconferenties Mariologie 

Zaterdag 16 mei om 11.00 uur is de volgende lezing door mgr. J. Hendriks over Maria, duur ongeveer 

drie kwartier. Deze week is het thema: Maria-verering. Voor meer data en onderwerpen kijkt u op: 

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

 

Donderdag 14 mei Interreligieuze dag van gebed, vasten en liefdadigheid 

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog roept mensen van alle godsdiensten en levensbe-

schouwingen en alle mensen van goede wil op zich te verenigen, in deze moeilijke tijd van het corona-

virus, in een dag van gebed, vasten en liefdadigheid op donderdag 14 mei 2020.  

U kunt er vandaag nog aan meedoen! Zie verder op: 

www.rkkerk.nl/donderdag-14-mei-interreligieuze-dag-van-gebed-vasten-en-liefdadigheid/ 

 

Vieringen live in de media 

17 mei  10.00 uur – Eucharistieviering 6e zondag van Pasen  op NPO2, verzorgd door de KRO 

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

www.npostart.nl/eucharistieviering/17-05-2020/KN_1714167 

21 mei  11.00 uur – Eucharistieviering  Hemelvaartsdag  op NPO2, verzorgd door de KRO 

Vanuit de Sint-Laurentiuskathedraal in Lugano (Italiaans-Zwitserland)  

Celebrant: mgr. Valerio Lazzeri, bisschop van Lugano, Nederlands commentaar: Philip Debruyne sj. 

www.npostart.nl/eucharistievieringeurovisie/21-05-2020/KN_1714168 

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 bedevaartplaatsen in heel Europa: sanctuarystreaming.eu 

 

Let op, vanwege Hemelvaart is de deadline voor Het Sluisje aanstaande woensdag al om 12 uur! 

 

Dit Sluisje bevat informatie voor de tijd van donderdag 14 mei 2020  t/m  vrijdag 22 mei 

Kopij voor het volgende nummer graag inleveren t/m woensdag 20 mei 2020, 12.00 uur  

alleen per email naar:   desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Het volgende ‘Sluisje’ komt uit op donderdag 21 mei 2020 en loopt  t/m  vrijdag. 29 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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