
 

1 

 

Parochieblad     nr. 29   06-05-2020 



 

2 

 

 

 



 

3 

KERKAGENDA. 

 Zaterdag 9 mei 2020 
19:00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v. Pastor C Janssen 
 

Woensdag 13 mei 2020 
19:00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v. Ans Heerink 

Jaargedachtenis Weekend  9 -10 mei; 

Gerard Mensink 

Marietje Helthuis-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. 
 

 
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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Overleden 
 

Overleden op vrijdag 24 april 
 

Gerard Golbach 
Twelweg 5 
 

Op de leeftijd van 68 jaar 
 

Van hem is in een kleine kring afscheid genomen tijdens de 
afscheidsviering op donderdag 30 april,waarna de begrafenis op ons 
kerkhof heeft plaatsgevonden. 
Heer geef hem de eeuwige rust. 
Familie namens de parochiegemeenschap gecondoleerd met het 
verlies en sterkte gewenst. 
 

 
 
 

 
 

 

PCHulp per Telefoon 
 
In normale tijden wordt elke derde woensdag van de maand een 

inloopspreekuur voor computerhulp gehouden. 

Dit is nu vanzelfsprekend niet mogelijk. 

Tijdens de coronacrisis biedt SeniorWeb daarom tijdelijk gratis hulp per 

telefoon. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur kunnen leden en niet-

leden gratis bellen via het nummer 0800 – 0506. Vrijwilligers van Seniorweb 

helpen iedereen graag op weg in deze tijd van veel thuis zitten en digitaal 

contact. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hoop voor een andere betere toekomst  
 
Een heel bijzonder jaar zijn we in  gegaan 
dus je vraagt, wat heb ik tot nu toe gedaan 
in al die dagen, al die weken? 
Hoe zijn die allemaal verstreken? 
Dat weet ik nu niet meer zo goed. 
Gewoon….wat ieder zoal doet. 
Maar of ik nu zoveel goeds heb gedaan 
daar heb ik niet zo bij stil gestaan. 
Maar nu we in de lente van 2020 zijn gekomen 
heb ik me werkelijk voorgenomen, 
we moeten samen aan deze moeilijke tijd werken 
en wel zo, dat ook onze medemensen ’t merken. 
Begin in de buurt en in de straat, 
vraag eens iemand hoe of het gaat. 
Straal wat medeleven uit, 
dat kost je immers geen enkele  duit! 
Dan neemt die vriendelijkheid een loop, 
dan krijgen eenzamen weer wat hoop. 
Hoop op aandacht en warmte nu in hun leven, 
dat moet voor iedereen worden verkregen. 
Vooral de ouderen en zieken in de wereld, 
voor de daklozen van hier tot in Amerika, 
voor de armen hier of ergens anders in de wereld. 
De boodschap is zorg voor elkaar 
die we hebben mee gekregen, 
is immers bedoeld voor ieder mensenleven! 
Laat ons daarom als vrouwen van ZijActief, 
hoop uitstralen vanaf vandaag …hier en nu. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Het afnamelaboratorium en alle 

prikposten van Medlon zijn gesloten 

op: 

 

Donderdag 21 mei Hemelvaart 

Maandag 1 juni  2e Pinksterdag 

Overige dagen gelden de gebruikelijke openingstijden. 

 

 

Voor diegene die geen inzage hebben in het 

digitale parochieblad. 

Hiervoor leggen we enkele gekopieerde exemplaren 
klaar in het portaal achter in de kerk. 
Deze kan men gratis meenemen  

 

Hopelijk worden deze mensen door de buren en /of familie hiervan in 
kennis gesteld. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Te koop  

Te koop  85 m2 straatklinkers , pr. i.o. 

J.Wagelaar       06 22207197 

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


