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KERKBERICHTEN 

Woensdag 1 april 2020 

19:00 uur Gebedsviering m.m.v. vrijwilliger 

Zaterdag 4 april 2020 

19:00 uur Gebedsviering m.m.v. vrijwilliger 

Jaargedachtenis Weekend  4 -5 april; 

• Antonius Stege 

• Albert Wolbert 

• Marie Senger – Pots 

Bovenstaande vieringen zijn te volgen via de website: geloofsgemeenschap-

rossum.nl Vanwege de maatregelen van de regering is het niet mogelijk om 

vieringen in de kerk te bezoeken. 

Ophalen Palmtakken 

Zondag 5 april  vanaf 13:00 uur. 

Door de week is de kerk open van 9:00 tot 18:00 uur. 

 

Beste allemaal,  

Vanaf vandaag, woensdag 25 maart, is er op elke woensdag- en 

zaterdagavond een gebedsviering te volgen via de kerktelefoon en via een 

lifestream op de site www.geloofsgemeenschap-rossum.nl  

Deze viering is in Rossum in de kerk waar slechts 4 pers. bij aanwezig mogen 

zijn i.v.m. het coronavirus. Zeg het voort zodat zoveel mogelijk mensen dit 

weten.  

Bedankt. Wij wensen u een fijn luisterplezier. Blijf gezond!  

Groet locatieraad en pastoraatsgroep 
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Zoveel belangstelling, zoveel kaarten, zoveel bloemen, zoveel mooie 

woorden mochten wij ontvangen na het overlijden van  mijn lieve man, onze 

fijne vader en trotse opa 

Edo Damen 

Dit heeft diepe indruk op ons gemaakt. Wij willen u allen hier heel hartelijk 

voor bedanken. 

Ria Damen-Kole Kinderen en kleinkinderen. 

 

Mededeling: 

Om de inwoners van Rossum op de hoogte te kunnen houden van belangrijke 

gebeurtenissen en activiteiten heeft de redactie van het Parochieblad 

besloten om tijdelijk een digitaal Parochieblad aan te bieden. 

Het Parochieblad is te bereiken via de websites van: Geloofsgemeenschap 

Rossum, Kulturhus de CoCeR en Ondernemend Rossum: 

• www.geloofsgemeenschap-rossum.nl 

• www.kulturhus-de-cocer.nl 

• www.ondernemend-rossum.nl 

Redactie Parochieblad 

 

  

http://www.geloofsgemeenschap-rossum.nl/
http://www.kulturhus-de-cocer.nl/
http://www.ondernemend-rossum.nl/
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Dit is het eerste digitale Parochieblad. Het volgende Parochieblad komt uit 

op dinsdag 7 april 2020. 

We doen dit zolang de maatregelen van de regering van kracht zijn. Denkt u 

dat iemand in uw omgeving deze informatie nodig heeft, print het dan uit en 

doe het die die mensen in de brievenbus. Hartelijk dank voor uw 

medewerking. 

Redactie Parochieblad 

 

Activiteiten rondom Pasen gaan niet door  

Eerder kon u het programma rondom Pasen lezen in het parochieblad. Helaas 

hebben ook wij moeten besluiten deze activiteit af te zeggen i.v.m. het 

Corona virus. De activiteiten worden niet verplaatst 

De Poaskeerls   

Oranje Comité Rossum 
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17 maart - Bericht van Fysiotherapie de Essen:  

Stand van zaken Fysiotherapie de Essen en Corona.  

Beste cliënt, We krijgen veel vragen over de praktijk en of behandelingen 

doorgaan.  

• Ja, individuele behandelingen bij gezonde mensen gaan vooralsnog 

door. -Zowel op de locatie Bossink als aan de Grotestraat 8.  

• Er wordt aan fysiotherapeuten gevraagd aan het werk te blijven om 

huisartsen te ontlasten.  

• Op deze manier houden we mensen op de been zodat ze zoveel 

mogelijk kunnen blijven functioneren.  

• Heb je een afspraak of wil je deze maken? Als je geen ziekte 

verschijnselen hebt kan dat gewoon. Zie de website van het RIVM 

voor waar je op moet letten: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid19 -Onze praktijk hanteert 

momenteel extra strikte hygiëne regels.  

• Mensen met een zwakke gezondheid, zwangere vrouwen en mensen 

die actief een chemokuur volgen komen niet.  

• Deze mensen kunnen gebruik maken van een telefonisch consult of 

online fysio mogelijkheden. Installeer dan alvast de app 'PhysiApp' uit 

de playstore of appstore, en bel de praktijk op 0683841159 of op 

0541518016.  

• Groepslessen en groepstherapie ligt allemaal stil tot en met 6 april.  

Mochten de omstandigheden wijzigen dan melden we ons met 

nieuwe info op onze eigen facebook pagina (Fysiotherapie de Essen) 

en Instagram (fysio_de_essen). Handig om te volgen dus.   

Vriendelijke groet, Team Fysiotherapie de Essen 

www.fysiotherapiedeessen.nl Grotestraat 8, Rossum 
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Het belang van spelen 
Spelen is belangrijk, en daarom zeggen wij: stop nooit met spelen. 
Kinderen moeten bewegen voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens 
het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken 
en omgaan met tegenslagen. 1 op de 5 kinderen speelt niet of slechts 
een keer per week vrij buiten. Spelen houdt je vrolijk en open tegenover 
de wereld. Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spelen! 
 
De huis-aan-huis collecte zit erop! 
Eén keer per jaar organiseert Jantje Beton een grote collecte. In Rossum 
collecteert v.v. Rosstars. Samen met tienduizenden vrijwilligers halen 
we geld op, waarmee we zorgen dat meer kinderen kunnen spelen. 
 
Al mooie opbrengst! 
In Rossum heeft v.v. Rosstars met de huis-
aan-huis collecte het mooie bedrag van 
€1020,58 bij elkaar weten te halen. 
 

Collecte gemist en/of alsnog doneren?! 
Hebben de collectanten u gemist in de 
collecteweek en wilt u alsnog doneren, dit kan en 
is uiteraard ontzettend welkom. 
Scan de QR-code in de BANKAPP of in de 
camera (iPhone) en doneer! 

 
Iedereen die gecollecteerd en gedoneerd heeft: 
Super dankjewel! 
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EXTRA CORONA BLOEDAFNAME LOCATIE IN  

       OLDENZAAL 

Vanaf maandag 30 maart opent Medlon een tweede speciaal ingerichte 

prikpost voor patiënten met klachten die passen bij het coronavirus. Deze 

prikpost is gerealiseerd in de onlangs gesloten spoedpost aan de Prins 

Bernardstraat 17 in Oldenzaal. Patiënten kunnen na doorverwijzing door 

hun huisarts op afspraak geprikt worden op maandag en woensdag tussen 

13.00 en 16.00 uur. Wij breiden deze openingstijden uit naar gelang de 

vraag meer wordt. De patiënten mogen maximaal één begeleider 

meenemen. 

Verder is de corona-prikpost aan de Aletta Jacobslaan 47 in Hengelo sinds 

donderdag onder dezelfde voorwaarden geopend op dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 12.30-15.30 uur. Ook hier kunnen patiënten alleen op afspraak, 

na doorverwijzing door hun huisarts geprikt worden. 

Bovendien biedt Medlon een speciale thuisprikservice voor patiënten met 

klachten die passen bij het coronavirus. Voor het aanvragen van diagnostiek 

bij Medlon van alle patiënten met klachten die passen bij het coronavirus 

volgen huisartsen een triagebeleid om dit goed te kunnen organiseren. 

In samenspraak met regionale crisisteams wordt gekeken of de corona-

thuisprikronde in de verdere regio voldoet en wordt er zo nodig uitgebreid 

met corona-prikposten om aan de vraag te kunnen voldoen. Om patiënten en 

aanvragers goed te kunnen voorzien van actuele informatie adviseren wij 

onze website te raadplegen voor actuele openingstijden. 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Meer informatie:  

Voor vragen en/of meer informatie, kunt u contact opnemen met Renate 

Kienhuis, communicatieadviseur Medlon, 088 – 463 33 98. 

www.medlon.nl of www.zoekeenprikpost.nl 

 

https://www.medlon.nl/patienten/Prikposten/
http://www.medlon.nl/
http://www.zoekeenprikpost.nl/
https://www.facebook.com/medlonbv
https://twitter.com/MedlonBV
https://www.linkedin.com/company/medlon-bv/
https://www.youtube.com/user/medlonbv/

