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KERKAGENDA. 

Zaterdag 13 juni 2020 
19:00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v.  Pastor C Janssen 

en Maria O. Maatman     zang  Judith  en  Linda 
 

Woensdag 17 juni 2020 
19:00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v.  Maria Wenzel 

zang  Henk  en  Jan 
Jaargedachtenis weekend  13 - 14 Juni; 

Finy Bouhuis-Spit 
Johan Helthuis 
 
Woensdag 17 juni geen intenties  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bovenstaande vieringen zijn te volgen via de kerkradio en 
livestream op de website: www.geloofsgemeenschap-rossum.nl 
 

Vanwege de maatregelen van de regering is het niet mogelijk om 

vieringen in de kerk te bezoeken. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parochiesecretariaat 
 

Het parochiesecretariaat is momenteel uitsluitend telefonisch te 
bereiken op de vrijdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur. Uiteraard 
kunt u ons ook altijd mailen. 
 
 

 
Pastoraal team 
 

Pastor B.H.M. Reerink, pr. 
Elke morgen om 8.00 uur bereikbaar. 
Telefoon 0541-530291 
Email: pastor-reerink@plechelmusparochie.nl 

http://www.geloofsgemeenschap-rossum.nl/
mailto:pastor-reerink@plechelmusparochie.nl
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Pastor C. Janssen-de Ridder, pw. 
Telefoon: 06-53715635 
Email: pastor-janssen@plechelmusparochie.nl 
Pastor M. Sleegers, pw. 
Telefoon: 06-23373647 
Email: pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl   
 
Koster:  Herman Groote Punt   06 514 02 840 
 

 

Overleden 

Overleden op donderdag 4 juni Bernard Helthuis op de leeftijd 
van 94 jaar.  
Van hem is in een kleine kring afscheid genomen tijdens de 
afscheidsviering op woensdag 10 juni, waarna de begrafenis op ons 
kerkhof heeft plaatsgevonden.  
Heer geef hem de eeuwige rust.   
Familie namens de parochiegemeenschap gecondoleerd met het 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aanvraag noodhulp Caritas 
 
Coördinator  Caritas: Els Horsthuis-Kemerink,  
telefoonnummer 06-53641343 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Administratie parochieblad 

Alfons Hobbelink.   De Brei 4    7596 LW   Rossum 
Telefoon 0541 625 816 
E-mail:  alfons.hobbelink@gmail.com 

 

 

mailto:pastor-janssen@plechelmusparochie.nl
mailto:pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl
mailto:alfons.hobbelink@gmail.com
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Vrijwillige uitvaartbegeleiding 

Geloofsgemeenschap Rossum 

 
Onze geloofsgemeenschap heeft de mogelijkheid  
om gebruik te maken van de vrijwillige uitvaart- 
verzorging.  
De vrijwillige uitvaartbegeleider kan u bijstaan in  
het regelen van de praktische zaken rond een  
overlijden.  
 
Alle inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe  
kunnen gebruik maken van de aula voor opbaring  
en afscheid van hun dierbaren, ongeacht hoe u  
verzekerd bent.  
 

Contactpersoon  Juni 2020: 
Marietje Postel 
0541 – 625632 of 06 – 53397867 

 
 
 
 
 

Beste mensen, belangrijk nieuws. 

In week 25, datum 18-19 juni  
zal er weer een parochieblad verschijnen  
 
De Corona regels worden langzamerhand  weer iets 

versoepeld. 

Er mogen vanaf 1 juli weer kerkdiensten worden gehouden, 

wel met een beperkte aantal mensen in de kerk (100 

personen en op ruime afstand van elkaar) 

En er hangen nog meer regels aan die een kerkdienst 

mogelijk maken. 
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Al deze nieuwe Corona regels zullen in een parochieblad 

bekend moeten worden gemaakt. 

Dat is dan ook de redenen dat er vanaf week 25 weer elke 

week een parochieblad verschijnt  

Vriendelijk groet 
Redactie 
Parochieblad 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Bezorgers parochieblad gevraagd. 
 

We hebben nog enkele mensen nodig voor de wekelijkse 
bezorging van het parochieblad. 
Ben je op zoek naar een leuke bijverdienste, neem dan contact 

op met Alfons Hobbelink, tel. 0541-625816 of mail naar 

alfons.hobbelink@gmail.com 

  

mailto:alfons.hobbelink@gmail.com
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Andere datum oud ijzeractie van de muziekvereniging   
                   St. Henricus Rossum  
 
Zoals bij iedereen wel bekend is houdt de muziekvereniging St. Henricus elk 
jaar aan het begin van de zomer de jaarlijkse oud ijzer actie in Rossum,  
Volthe en Lemselo.   
  
In verband met onze planning in ons jubileumjaar, stond onze oud-ijzeractie 
iets later als normaal gepland, namelijk op:  

• vrijdag 28 augustus en  
• zaterdag 29 augustus  

Ondanks  alle bijzondere gebeurtenissen laten wij deze 2 datums alsnog 
staan.  
  
Wilt u uw oud-ijzer eerder kwijt ?  
Dan kunt U dit   ook aanleveren bij de containers. Deze staan bij de fam. 
Weernink aan de Ensmanweg 4 te Volthe. Hier kunt u ook de rest van het jaar 
uw oud ijzer en andere metalen kwijt. (dus ook zink, lood, koper, aluminium 
e.d.)  
Voordat u, buiten de actie om, iets wilt brengen dient u telefonisch contact 
op te nemen met de fam. Weernink ( tel. 625298) om een afspraak te maken.  
Op deze manier kan er toezicht op de storting worden uitgeoefend. (Wij 
behouden ons ten allen tijde het recht voor om bepaalde zaken te weigeren)  
  
Wij zullen u te zijner tijd weer informeren,of de actie op de normale wijze 
kan worden uitgevoerd. Wij zullen alle desbetreffende maatregelen en 
spelregels volgen, zoals wordt voorgeschreven.  
  
Hopende u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld,  
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Met vriendelijke groet,  
Bestuur Muziekvereniging St. Henricus Rossum  
 

Zomerse wandeling 

voor mantelzorgers in 

de gemeenten 

Dinkelland en 

Tubbergen.  

  

Per 1 juli 2020 mogen we weer met max 30 personen bij elkaar komen. Dit 

betekent dat onze Sociaal Werkers Mantelzorg: Edith Harmsen en  Nicolet 

Plegt-Koedijk op verzoek van een aantal mantelzorgers weer activiteiten voor 

de maand juli hebben georganiseerd waarbij we uitgaan van max 15 

personen. (niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of in een 

rolstoel zitten). We gaan iedere week op woensdagmiddag wandelen (een 

uurtje) en wisselen per week van locatie/gemeente. Na afloop zullen we een 

terras zoeken voor een kopje koffie/thee en iets lekker. 

Hoe ziet onze planning er voor de maand juli 2020 (muv 29-7) uit: 

We wandelen op de woensdag van 14.00- ± 16.00 uur, op de volgende data: 

1 juli wandeling bij Bels in Vasse. Na afloop drinken we koffie/thee 

bij de Molen van Bels. (Bergweg 9 in Mander) Verzamelen  op 

de parkeerplaats bij Bels. 

8 juli wandeling in het Roderveld in Rossum. Vertrekpunt is ’t 

Stekkie, Hamsweg 1 Rossum  waar na afloop ook de koffie 

wordt gedronken met iets lekkers. 

15 juli wandeling bij het Hondenven te Tubbergen, Verzamelen bij 

de Kroeg (Hardenbergerweg 5), aansluitend koffie met iets 

lekkers bij de Kroeg.  
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22 juli wandeling bij landgoed Singraven,  verzamelen bij de 

Watermolen (Schiphorstdijk 4 Denekamp). Na afloop koffie 

en thee bij de restaurant de Watermolen! 

 

Lijkt het u als mantelzorger leuk om aan één of meerdere wandelingen deel 

te nemen, geef u dan 

z.s.m. op bij onze sociaal werkers Mantelzorg:  

Edith Harmsen tel. 06-38594369 / e.harmsen@swtd.nl of  

Nicolet Plegt-Koedijk tel. 06-38275388 / n.plegt@swtd.nl.  

Geef wel even door op welke datum/data u graag mee wilt.  

We moeten ons helaas aan het maximum aantal van 15 houden dus vol = vol 

en  aanmelden is verplicht !!  Bij een wachtlijst gaan mantelzorgers uit de 

gemeente waarin we wandelen voor ! 

We vertrekken echt om 14.00 uur dus zorg dat u er op tijd bent goede 

schoenen aan heeft!  

Wij hebben er weer zin in en zien er naar uit om u weer te ontmoeten. 

Hartelijke groet, Nicolet Plegt en Edith Harmsen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CORONABERICHT HUISARTSEN WEERSELO 

Het coronavirus heeft ons allemaal stevig in zijn greep gehad en heeft 

geleid tot zieke patiënten, overlijdens, ongerustheid en veel 

aanpassingen en veranderingen in ieders dagelijks leven. Sommigen 

hebben veel angst ervaren, maar er is ook geworsteld met 

eenzaamheid, somberheid en overbelasting. Deze offers zijn gelukkig 

niet voor niets geweest. De grote piek van ziektegevallen is inmiddels 

voorbij en daar zijn we erg blij mee. We kunnen nu wat meer 

ontspannen, maar we zijn er nog niet. We moeten wel waakzaam 

blijven. 

mailto:e.harmsen@swtd.nl
mailto:n.plegt@swtd.nl
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In onze huisartsenpraktijken zijn we de reguliere zorg weer aan het 

opstarten. Voor het maken van een afspraak met de huisarts of 

praktijkondersteuner kunt u gewoon met de assistente contact 

opnemen. We plannen de afspraken extra ruim zodat er geen uitloop 

is en de wachtkamers niet te vol worden. Spaar a.u.b. niet meerdere 

klachten op voor een consult van 10 minuten. Het spreekuur zal als 

gevolg daarvan uitlopen waardoor de wachtkamer te vol wordt en we 

in de problemen komen om 1,5 meter afstand te houden. Geef daarom 

aan wat de reden(en) van uw komst is. Dan er rekening houden 

worden met de te plannen tijd. 

BELANGRIJK BLIJFT: als u luchtwegklachten heeft en/of koorts, Blijf 

thuis! Bel met de assistente en we zullen proberen of we u telefonisch 

kunnen helpen, via beeldbellen of op het ‘coronaspreekuur’ in het 

Trefpunt. Als u coronaklachten heeft, dan kunt u rechtstreeks met de 

GGD bellen voor een coronatest: 0800-1202 

Op 8 juni gaat de prikpost in Weerselo weer open. U dient vooraf een 

afspraak te maken om bloed te prikken. Dit kan online: 

www.afspraken.medlon.nl of u kunt bellen: 088-4633566. 

Bloedprikken in de ziekenhuizen in Oldenzaal en Hengelo is nog altijd 

op inloop mogelijk, echter men is wel van plan dit ook op afspraak te 

gaan doen. 

Rest ons nog een zeer belangrijke mededeling: BEDANKT AAN U 

ALLEMAAL! 

We willen alle patiënten hartelijk bedanken voor uw medewerking de 

afgelopen corona-maanden. We hebben ervaren dat iedereen zich 

ontzettend goed aan de regels heeft gehouden. Er is geen enkele 

hoestende, snotterende patiënt zomaar de praktijk binnen komen 

lopen en er was veel begrip voor het uitstellen van de chronische zorg. 

We hebben hartverwarmend aanbod voor hulp gekregen van diverse 

http://www.afspraken.medlon.nl/
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patiënten: Er zijn kosteloos mondmaskers gedoneerd, er is hulp 

aangeboden om medicatie te bezorgen en er is op diverse andere 

manieren ons een hart onder de riem gestoken. Tenslotte onze grote 

dank aan het Trefpunt! Hier konden en kunnen we, als het nodig is, 

dagelijks terecht voor het ‘coronaspreekuur’. Door de patiënten met 

luchtwegklachten en/of koorts geclusterd te zien, konden we zuinig 

omgaan met onze mondkapjes en schorten. We hebben voor een 

locatie buiten de huisartsenpraktijken gekozen om zo onze praktijken 

‘schoon’ te houden en de kans op coronabesmetting te minimaliseren.  

Op deze manier krijgen we het coronavirus samen onder controle. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw 

eigen huisarts. 

Vriendelijke groet, Rutger Frankhuisen, Jochen Hermeling en Marije 

Telgenkamp 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

e-mail: afspraken@kulturhus-de-cocer.nl 

Website: www.kulturhus-de-cocer.nl 

Tel. 0541-625824 

 

MAATREGELEN  I.V.M. CORONA KULTURHUS 

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen buurthuizen en 

ontmoetingscentra vanaf 1 juni 2020 weer open voor maximaal 30 

mensen. Om het kulturhus veilig te kunnen gebruiken heeft het bestuur 

een aantal maatregelen getroffen naast de algemene aanwijzingen van 

het RIVM. 

mailto:afspraken@kulturhus-de-cocer.nl
http://www.kulturhus-de-cocer.nl/
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Aanwijzingen voor de gebruikers 

• Reinig bij binnenkomst je handen. Daarvoor is in de 

ontmoetingsruimte desinfectie beschikbaar .  

• Volg de aangegeven looproute en houdt je aan de afstand van 

1,5 meter  (geldt niet voor kinderen van 12 jaar en jonger) 

• Kapstokken mogen niet worden gebruikt maar jassen moeten 

worden opgehangen aan de stoel van de gebruiker.  

• Gebruikers worden verzocht zelf koffie/thee op te halen bij de 

beheerder of dienstdoende vrijwilliger  

• Om onnodig contact te vermijden met spullen waar een ander 

met hand of mond aan heeft gezeten wordt de gebruiker 

verzocht gebruikte serviesgoed of glazen zelf terug te brengen 

en neer te zetten op een daarvoor bestemde serveerwagen 

naast de bar.  

 

Ouders en kinderen 

Kinderen die een activiteit in het kulturhus volgen worden na afloop 

door 1 ouder/verzorger opgehaald. Zij mogen in de ontmoetingsruimte 

wachten op hun kind als zij de 1,5 meter in acht nemen. 

 

Overige maatregelen : 

• Kulturhus Rabo de CoCeR meldt zich bij de GGD indien ze een 

ziektegeval (Corona) heeft 

• In alle ruimtes is reinigingsmateriaal voor de handen 

beschikbaar  .   

• Glazen en serviesgoed worden niet met de hand gereinigd 

maar in de vaatwasser. 
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• Alle ruimten in het kulturhus worden 2 keer per week 

schoongemaakt .  

• Dagelijks vindt schoonmaak plaats van handgrepen, toiletten en 

tafels. 

 

 

 


