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KERKAGENDA.  
 
Zaterdag 2 mei 2020 
19:00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v. Agnes Groote Punt 
 

Woensdag 6 mei 2020 
19:00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v. Maria Wensel 

Jaargedachtenis Weekend  2 -3 mei; 

• Gerard Pross 

• Hendrik Oonk 

• Antonia  Lashof 

• Maria Johanna Groote Punt-Broenink 

• Johanna en Johannes  Horsthuis 

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
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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 April 2020: 
Marietje Postel 
0541 – 625632 of 06 – 53397867 
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Gerhard Golbach, een bevlogen vrijwilliger,  

Vrijdag 24 april bereikte ons het droevige bericht dat Gerhard Golbach 

op  68 jarige leeftijd is overleden aan de Twelweg 5 te Rossum.   

Gerhard heeft zich ruim 20 jaar ingezet voor de geloofs-gemeenschap 

Rossum. Hij begon als lid van het kerkbestuur van de Plechelmus 

parochie Rossum en daarna als lid van de locatieraad van de 

geloofsgemeenschap Rossum.  

Gerhard was vele jaren het aanspreekpunt voor alles op en rond het 

kerkhof. Tevens was hij de spil in de onderhoudsploeg en konden 

parochianen hem 24 uur per dag bellen indien men een vraag had over 

aangelegenheden betreffende het kerkhof. Daarnaast was hij lid van 

de groep van 70 (Aktie Kerkbijdrage) en  was Gerhard collectant. Ook 

heeft hij zich jarenlang ingezet voor de werkzaamheden van het 

beheershuis van het kerkgebouw.  

Gerhard was zeer betrokken bij de dorpsgemeenschap en eenieder 

kon op hem een beroep doen. Hij was plichtsgetrouw en zeer 

rechtvaardig.  

We wensen zijn vrouw Lidy,  Hans en Emelien sterkte toe in deze 

moeilijke tijd.  

Locatieraad en Pastoraatsgroep Rossum  
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Dodenherdenking op maandag 4 mei 2020 
       
Het jaar waarin we herdenken dat we 75 jaar geleden bevrijd 
zijn, verloopt heel anders dan dat we ons hadden  
voorgesteld. 
 
Het had op 5 mei een groots feest moeten worden, maar 
helaas kan alles wat gepland was niet doorgaan i.v.m. de 
corona crisis en de daaruit voortvloeiende beperkende 
maatregelen. 
 
De avond voorafgaand aan Bevrijdingsdag hebben we elk 
jaar in Rossum jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst voor de 
oorlogsslachtoffers die op ons kerkhof begraven zijn. 
Het Oranjecomité en de werkgroep Dodenherdenking heeft 
besloten dat juist in dit jubileumjaar de gevallen wel 
herdacht dienen te worden, zij het in aangepaste vorm. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen we u nu niet 
uitnodigen voor een grootschalig samenkomst. Binnen de 
toegestane kaders zal er een herdenking  plaatsvinden die 
opgenomen wordt. 
 
Op maandag 4 mei kunt u vanaf 19.00 uur de 
Dodenherdenking 2020 volgen via de website:  
 
www.geloofsgemeenschap-rossum.nl 
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Activiteiten Oranje Comité Rossum 

 

De afgelopen weken zijn we in een onwerkelijke en 

vreemde situatie beland als gevolg van de coronacrisis. De 

effecten hiervan zijn voor iedereen dagelijks merkbaar.  

Zorgen om familie in verpleeg- en verzorgingstehuizen die 

je niet kunt bezoeken. Zorgen om familieleden die besmet 

zijn geraakt met het coronavirus en hierdoor ernstig ziek zijn. Zorgen om het 

verlies van inkomen als gevolg van een noodgedwongen sluiting. Wij van 

Stichting Oranje Comité Rossum willen jullie allemaal veel sterkte wensen in 

deze zware tijden. 

Impact corona voor stichting Oranje Comité 

De coronacrisis heeft ook impact voor ons als vereniging. Activiteiten kunnen 

niet plaatsvinden. Denk hierbij aan de festiviteiten rondom Pasen, 

Koningsdag en Koningsspelen met basisschool De Kerkewei.  Helaas gaat 

Kermix 2020 ook niet door. Dodenherdenking organiseren we op een 

bescheiden manier, zonder publiek. We hopen dat andere festiviteiten dit 

jaar, zoals de Dorpsquiz (12 september), herfstbingo (9 oktober) en de 

intocht van Sinterklaas (15 november) wel doorgaan. 

Sponsoring en collecte: we slaan een jaar over 

Omdat activiteiten niet doorgaan hebben wij als bestuur van Stichting Oranje 

Comité Rossum besloten dit jaar niet bij de sponsoren langs te gaan voor een 

sponsorbijdrage.  

Ook komen wij niet collecteren voor de Kermix en zal er geen boekje worden 

uitgereikt.   
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Bloemenactie muziekvereniging St. Henricus Rossum afgelast. 

Elk jaar, (sinds 1989) komen in de week voor Moederdag de leden van de 

muziekvereniging St. Henricus met zomerbloeiers langs de deur bij de 

inwoners van Rossum, Volthe en Lemselo. Deze actie zorgt jaarlijks voor een 

extra bijdrage aan de verenigingskas.  

Door alle Coronamaatregelen is deze actie tot grote spijt van de vereniging 

dit jaar niet mogelijk. Bij de uitvoering van de actie is het niet mogelijk om 

aan alle eisen te voldoen die momenteel hiervoor gelden. 

Volgend jaar hopen de muzikanten iedereen weer in de bloemetjes te 

kunnen zetten. 

 

Het afnamelaboratorium en alle 

prikposten van Medlon zijn gesloten 

op: 

 

Dinsdag 5 mei  Bevrijdingsdag 

Donderdag 21 mei Hemelvaart 

Maandag 1 juni  2e Pinksterdag 

Overige dagen gelden de gebruikelijke openingstijden. 

 

 


