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KERKAGENDA. 

Zaterdag 25 april 2020 
19:00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v. 
 Maria Wenzel en Jose Jacobs. 
 

Woensdag 29 april 2020 
19:00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v. Ans Heerink 

 

Jaargedachtenis Weekend  25 -26 april; 

Jaarged: Gerard Derkman, 

Jaarged: Gerard Braakhuis, 

Jaarged: J.F. Kamphuis 

 

 
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. 
 

 
  

http://www.geloofsgemeenschap-rossum.nl/


 

4 

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 

 
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 

 
  

mailto:pastor-reerink@plechelmusparochie.nl
mailto:pastor-janssen@plechelmusparochie.nl
mailto:pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl
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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 April 2020: 
Marietje Postel 
0541 – 625632 of 06 – 53397867 
 

 

Lente 
Het voordeel van de lente is, 
dat je ook overdag schaapjes kunt tellen. 
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“----------------  DANKBETUITGING-----------------april 2020  

Dat heb ik weer”,  zouden Ruuds woorden zijn. 

Hoezeer de corona crisis al speelde rond zijn overlijden en 

afscheid, beseften wij pas gaandeweg. 

Ondanks alle, steeds veranderende beperkingen hebben wij als 

gezin, toch waardig afscheid kunnen nemen van mijn lieverd, 

onze trotse vader en super opa 

                 RUUD OLDE DUBBELINK 

Langs deze weg willen wij alle mensen bedanken, die met veel 

extra inzet hebben meegewerkt, om de avondwake toch mogelijk 

te maken. 

Onze grote waardering voor al jullie extra werk, en dit geldt ook 
zeker voor de buren. 
Hartelijk dank, aan diegenen die ondanks de richtlijnen, er toch 

waren tijdens de avondwake. 

Ook dank voor de vele, vele hartverwarmende schriftelijke 

reacties. 

De man die altijd bezig was met geschiedenis, schreef nu zelf 

geschiedenis                    

Riet Olde Dubbelink-Heerink                        

kinderen en kleinkinderen                 
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Dank 

De cliënten en de Voedselbank Oost Twente bedanken alle gulle 
gevers. 
We zijn blij met uw bijdrage. 
Vooral in deze bijzondere tijden. Uw ondersteuning is een welkome 
aanvulling, voor diegene die het niet al te breed hebben en hiervan 
gebruik moeten maken. 
 
Voedselbank Oost-Twente Oldenzaal/Dinkelland.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het afnamelaboratorium en alle 

prikposten van Medlon zijn gesloten 

op: 

 

Maandag 27 april Koningsdag 

Dinsdag 5 mei  Bevrijdingsdag 

Donderdag 21 mei Hemelvaart 

Maandag 1 juni  2e Pinksterdag 

Overige dagen gelden de gebruikelijke openingstijden. 

 

Collecte Parochiële Caritas Instelling 

 

Tijdens het Paasweekend wordt, net als 

voorgaande jaren, aandacht geschonken aan 

het werk van Caritas. Jan de Gunst, voorzitter 

van Caritas, heeft daar tijdens de vieringen in 

dat weekend in de Basiliek iets over gezegd. 

Ook is dan jaarlijks de collecte voor Caritas. 
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Aangezien, door de bij u bekende omstandigheden, deze collecte in de 

kerken niet kan doorgaan, verzoeken wij u om uw gift over te maken naar de 

bankrekening van Caritas. 

 

Dat kan door overschrijving naar bankrekening: NL15 RABO 0144 7017 66 

t.n.v. Parochiële Caritas Oldenzaal. 

 

Wij danken u voor uw bijdrage. 
 

 
 
Vastenactie verlengd tot 1 september 

 

In verband met de corona-crisis is 

besloten de Vastenactie tot 1 september 

te verlengen. Wij hopen natuurlijk dat u 

gul zult geven! 

 

In onze parochie is de mogelijkheid om te 

geven voor het landelijke thema van de Vastenactie, ‘Werken aan je 

toekomst’. Hierbij wordt aan kinderen een vervolgopleiding aangeboden, 

zodat zij zich beter kunnen voorbereiding op hun toekomst. Doneren voor 

deze actie kan via www.vastenactie.nl. 

 

Daarnaast hebben wij, in samenwerking met de Pancratiusparochie en 

Parochie Lumen Christi, een eigen doelenproject: ‘Samenwerken aan een 

veilige toekomst’. Dit project bewandelt twee sporen: aan de ene kant wordt 

aan mannen en vrouwen geleerd dat geweld geen oplossing is voor 

problemen. Aan de andere kant worden vrouwen en jongeren geholpen hun 

eigen toekomst vorm te geven, door hen bijvoorbeeld een opleiding aan te 

bieden. Doneren voor dit doel kan via 

www.vastenactie.nl/projecten/vrouwen-en-jongeren-weven-een-cultuur-

van-vrede-in-guatemala. 

 

Pastoresteam Plechelmus Parochie 

http://www.vastenactie.nl/
http://www.vastenactie.nl/projecten/vrouwen-en-jongeren-weven-een-cultuur-van-vrede-in-guatemala
http://www.vastenactie.nl/projecten/vrouwen-en-jongeren-weven-een-cultuur-van-vrede-in-guatemala
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aan alle inwoners van  

Rossum, Volthe en Lemselo, 

 

Sinds afgelopen week hebben we drie 
theaterproducties online gezet op You Tube. U kunt ook onderstaande 
link aan klikken en nogmaals genieten. Samen goed voor ruim 4 uur 
kijkplezier. 
 

Breedtepass en Schuiftrompet 
https://www.youtube.com/watch?v=UcDT_tLkWOE&t=9s 
 

’t Is een bijzonder kind en dat is ie (Dik Trom) 
https://www.youtube.com/watch?v=Wl0FPxPipJU 
 

Spaghetti of Spruitjes  
https://www.youtube.com/watch?v=sXRXSqUk2SE&t=1228s 
 

vriendelijke groet 
 

Stichting Rossum Buitengewoon  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

OUD PAPIER  

 

Zaterdag 25 april zal het oud papier bij de manege worden 

ingezameld.  

In verband met het voorgeschreven beleid omtrent  het corona 

virus, zullen de mensen zelf hun oud papier in de containers moeten 

https://www.youtube.com/watch?v=UcDT_tLkWOE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Wl0FPxPipJU
https://www.youtube.com/watch?v=sXRXSqUk2SE&t=1228s
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gooien. Onze leden zijn wel aanwezig om alles in goede banen te 

leiden. 

Ook zal deze maand geen oud papier worden opgehaald op de 

bekende adressen. 

Vanaf 12.00 uur kan er geen oud papier meer gebracht worden!  

Rond dat tijdstip worden de containers opgehaald.  

 

De leden die deze week mogen helpen zijn :  

Miron Sauer Althanning, Max Willemsen, 

Fam. Weusthof (Pam, Lotte), Evelien Riesmeijer. 

 


