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KERKAGENDA. 

Zaterdag 30 mei 2020 
19:00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pastoor B. Reerink en  
Maria O Maatman 
 
Woensdag 3 juni 2020 
19:00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v. Maria Wenzel 

Jaargedachtenis Weekend  30-31 Mei en 1 Juni; 

Pastoor H. Thijert  Gerard Lashof 
Harrie Veldhuis  Gertrud Mensink 
Johan Hartman   André Stege. 
Maria Berendina Hesselink-Peterink 
 

 
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/
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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 Mei - Juni 2020: 
Marietje Postel 
0541 – 625632 of 06 – 53397867 

 

 

 



 

Pinksteractie 2020 

Week Nederlandse missionaris 

Geloven in de ander. 

                         Samen een missie. 

Het belang van missie 

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse 

missionarissen en missionair werkers wereldwijd de 

strijd aan tegen onrecht en armoede. 

Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van 

Nederlandse Missionaris zodat zij zich blijven inzetten 

voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting 

van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor 

anderen.  

Door de coronacrisis heeft men besloten dat er geen 

collecte wordt gehouden. Wil men toch een gift geven 

kan men het storten op rekeningnummer NL 30 RABO 

0171211111 

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

Het afnamelaboratorium en alle prikposten van 

Medlon zijn gesloten op: 

 

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

 
 



 

 

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

Website: www.kulturhus-de-cocer.nl 

Tel. 0541-625824 

CORONAPROTOCOL KULTURHUS RABO DE COCER JUNI 2020  

Kulturhus vanaf 1 juni 2020 beperkt meer open 

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen buurthuizen en 

ontmoetingscentra vanaf 1 juni 2020 weer open voor maximaal 30 

mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. 

Voorwaarde voor opening is dat er een protocol voor 

coronamaatregelen aanwezig is.  Om het kulturhus  veilig te kunnen 

gebruiken heeft het bestuur dit protocol opgesteld.  

Richtlijnen RIVM  

Kulturhus Rabo de CoCeR volgt de richtlijnen zoals bepaald door het 

RIVM en de Rijksoverheid.  

• Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand 

bewaard worden  

• Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand 

te houden  

• Er worden geen handen geschud 

• Hoesten en niezen gebeurt in de elleboog  

• Regelmatig de handen met zeep wassen, ook tussen de 

vingers. 

• In papieren zakdoekjes snuiten en niet aan het gezicht zitten 

Extra hygiënemaatregelen en voorzieningen: 

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

ziektegeval (Corona) heeft 

mailto:afspraken@kulturhus-de-cocer.nl
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• In de ontmoetingsruimte  zijn desinfectiedoekjes en/of 

handalcohol en papieren handdoekjes beschikbaar.   

• Jassen ophangen aan de stoel van de gebruiker.  

• Kapstokken mogen niet worden gebruikt. 

• Maximaal 1 persoon achter de bar of de balie 

• Zoveel mogelijk gepast betaald. 

• Geen gebruik gemaakt van melkkannetjes of suikerpotten maar 

van melkcups en suikerzakjes.  

• Gebruikers zelf koffie/thee ophalen en terugbrengen, het liefst 

in de keuken, dan kunnen ze ook meteen het  afval weggooien. 

Dit voorkomt  onnodig contact met spullen waar een ander met 

hand of mond aan heeft gezeten  

• Glazen en serviesgoed worden niet met de hand gereinigd in 

de vaatwasser. 

Extra schoonmaak maatregelen: 

Alle ruimten in het kulturhus worden 2 keer per week schoongemaakt . 

Daarnaast vindt er dagelijks schoonmaak plaats van de handgrepen, 

toiletten en tafels. 

Ouders en kinderen 

Kinderen die een activiteit in het kulturhus volgen worden na afloop 

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

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

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw? 

Het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Wellijn Rossum is als 

eigenaar van het Kulturhus Rabo de CoCeR  verantwoordelijk voor het 

beheer en gebruik van het gebouw.  Wij laten ons daarin bijstaan door 

een beheerder en vrijwilligers.  

Beheerder en vrijwilligers. 

De beheerder en vrijwilligers die werkzaam zijn in ons gebouw zijn op 

de hoogte gebracht van dit protocol.. Het bestuur is verantwoordelijk 

voor de begeleiding van de vrijwilligers in samenwerking met de 

werkgroep beheer.  Voor vragen kan men zich wenden tot de volgende 

leden van de werkgroep beheer: 



• Beheerder Jan Bouwhuis, tel. 06-55527757 

• Ben Deterink 06-20571604 of 

• Hans  Engelbertink: 06-51926070 

•  

Opening van het kulturhus vanaf 1 juni 2020  
 

Prikpost Medlon 

Elke donderdag is er de mogelijkheid om bloed te prikken tussen 8:00 

en 9:00 uur.  
 

Dorpsbibliotheek 

- Op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 

- Op vrijdagmiddag  van 14.00 tot 16.00 uur 
 

Tijdelijk onderkomen Kinderopvang De Knapzak 

I.v.m. een verbouwing maakt Kinderopvang De Knapzak tijdelijk 

gebruik van ruimte in het kulturhus op maandag, dinsdag, 

woensdagmorgen, donderdag en vrijdag. 

Er  is vanaf 1 juni weer individuele muziekles mogelijk  

Binnen de muziekfederatie is afgesproken dat er vanaf 1 juni a.s weer 

individuele muzieklessen kunnen worden gegeven.  
 

Na 1 juni weer vergaderingen of bijenkomsten. 

Verzoeken om reservering kan men per e-mail richten aan: 

afspraken@kulturhus-de-cocer.nl  of telefonisch in overleg met de  

beheerder of dienstdoende vrijwilliger.  

In juni geldt dat er maximaal 30 personen in het gebouw aanwezig 

mogen zijn. Gebruikers moeten bij reservering het verwachte aantal 

deelnemers opgeven. Beheerder of dienstdoende vrijwilliger bepaalt 

hoeveel mensen tegelijk in de verschillende ruimtes aanwezig mogen 

zijn.  
 

Informatie wat we verwachten van bezoekers 

Dit protocol hangen we op bij de hoofdingang van het kulturhus en 

leggen we op de tafels en op de balie en de bar in de 

ontmoetingsruimte van het kulturhus. Tevens maken wij dit bekend in 

het parochieblad Rossum en op social media. 

mailto:afspraken@kulturhus-de-cocer.nl


Vervolgstappen: 

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. 

Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een 

openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van toepassing totdat 

de richtlijnen veranderen.   
 

Rossum: 28 mei 2020 
 

Bestuur Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OUD PAPIER  
 
Zaterdag 30 mei 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 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.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 


