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KERKAGENDA. 

Zaterdag 23 mei 2020 
19:00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v. Marietje Postel en  
Jose Jacops 
 
Woensdag 27 mei 2020 
19:00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v. Maria Wenzel 

Jaargedachtenis Weekend  23 -24 mei; 

Weekend 23 en 24 mei : geen jaargedachtenissen  

Woensdag 27 mei 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 
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 

 

http://www.geloofsgemeenschap-rossum.nl/
mailto:pastor-reerink@plechelmusparochie.nl
mailto:pastor-janssen@plechelmusparochie.nl
mailto:pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl


Koster:  Herman Groote Punt   06 514 02 840 

 
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 

 
 

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 Mei 2020: 
Marietje Postel 
0541 – 625632 of 06 – 53397867 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

UITNOGIGING 

MINIVOLLEYBAL  

 

 

Hallo jongens en meisjes, 
 
Wat fijn dat jullie weer naar school mogen. En dan mogen jullie ook nog 
kennis maken met cool moves volley. Een sport met veel ‘coole moves’: 
vangen, gooien, opslaan, smashen en duiken. Hoe leuk is dat. 
 
We mogen in verband met Corona nog niet in de sportzaal, maar we hebben 
wel toestemming om te volleyballen op het beachvolleybalveld bij De Brei. 
 
Heb jij ook zin om met een aantal beachvolleybaltrainingen mee te doen? Dat 
kan op: 

 
 
 

Woensdag 27 mei en  
3 en 10 juni bij De Brei 
(naast huisnummer 12) 
 
van 16.30-17.30 uur 
 
 

 
Drie keer gratis mee trainen om te beleven hoe leuk volleyballen is. Neem je 
vriendjes en vriendinnetjes mee, dan wordt het nog gezelliger! 
 
Tot woensdag!!! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gevraagd: 
 

2 sterke jongens ca 15-16 jr voor div. tuinwerkzaamheden 
voor ca 1 week. 
 

J.wagelaar 06 22207197 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Het afnamelaboratorium en 

alle prikposten van Medlon 

zijn gesloten op: 

 

Maandag 1 juni  2e Pinksterdag 
Overige dagen gelden de gebruikelijke openingstijden. 
 

 
 

 

 

De Dorpsbieb is weer enkele uren open  

Een van de eerste versoepelingen in de CoCeR is de openstelling van 

de Dorpsbieb op woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14:00 tot 

16:00 uur. Er is dan een vrijwilliger van de Dorpsbieb aanwezig.  

Vergaderingen zijn misschien per 1 juni a.s. weer mogelijk, maar dat is 

het bestuur van Kulturhus de CoCeR nog aan het bekijken Wel wordt 

van iedereen verwacht zich aan de regels te houden. En de bar is niet 

geopend.  

In de week voor juni leest u meer informatie op de website van de 

CoCeR: www.kultuhus-de-cocer.nl   

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



                                                                    

Nieuws van de K.V. Rossum . 
 
Beste sporters, 
Gezien de versoepeling van de maatregelen betreffende het covid 19 
virus, kan er weer gesport worden met meerdere personen  
op onze klootschietbaan. 
 
Wel moet de anderhalve meter maatregel in acht worden genomen. 
Gezien de afmetingen van de baan zal dit geen probleem opleveren. 
Wel blijft dat iedere sporter verantwoordelijk is voor eigen gezondheid  
en voor de gezondheid van mede sporters. 
 
Dus iedereen is weer welkom elke zondag vanaf 9.30u. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


