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KERKAGENDA. 

Zaterdag 06 juni 2020 
19:00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v.  Ans Heerink 

 
Woensdag 10 juni 2020 

19:00 uur Eucharistieviering m.m.v.   Pastor B. Reerink 

Jaargedachtenis weekend  6 - 7 Juni; 

An Stege-Molthof 
Jan Oude Lashof 
Johan Bernard Hesselink 
Albert Groote Punt 
Jan Achterweust. 
 
 

 
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


 
 
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  Juni 2020: 
Marietje Postel 
0541 – 625632 of 06 – 53397867 

 

 

  



 

Beste mensen, belangrijk nieuws. 

In week 25, datum 18-19 juni  
zal er weer een parochieblad verschijnen  
 

De Corona regels worden langzamerhand  

weer iets versoepeld. 

Er mogen vanaf 1 juli weer kerkdiensten worden 

gehouden, wel met een beperkte aantal mensen in de 

kerk (100 personen en op ruime afstand van elkaar) 

En er hangen nog meer regels aan die een kerkdienst 

mogelijk maken. 

Al deze nieuwe Corona regels zullen in een 

parochieblad bekend moeten worden gemaakt. 

Dat is dan ook de redenen dat er vanaf week 25 weer 

elke week een parochieblad verschijnt  

Vriendelijk groet 
Redactie 
Parochieblad 
 

  



 

 

Zaterdag 20 juni 

 

Alle jongens en meisjes uit Rossum, opgelet!  

 

Zaterdag 20 juni organiseert Stichting Oranje Comité een speurtocht door 

Rossum. 

Tussen 14.00 uur en 15:00 uur kun je starten bij de CoCer.  

Neem je vriendjes, vriendinnetjes, buurkinderen of ouders gezellig mee. 

Alle enthousiaste, fanatieke en hardwerkende speurneuzen verdienen een 

lekkere beloning!  

Natuurlijk houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM rondom het 

Corona-virus. 

We hopen jullie allemaal te zien! 

 

Tot dan!  

 

 

 

 

 



Week van de jonge mantelzorger 
 
In Nederland groeit 1 op de 4 kinderen op met een langdurig ziek of beperkt 
gezinslid. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een broer of zus met 
autisme of een ouder met een chronische ziekte of psychische problemen. 
Deze kinderen en jongeren worden jonge mantelzorgers genoemd. 1 t/m 7 
juni is de landelijke week van de jonge mantelzorger en wordt er extra 
aandacht besteed aan deze vaak onzichtbare groep jeugdigen.  
 

Jonge mantelzorgers hebben vaak niet de lichamelijke zorg over hun gezinslid 
maar moeten wel vaak zorg en aandacht missen en kunnen zich flinke zorgen 
maken over het thuisfront. Dit kan best lastig zijn, zo weet ook de Twentse 
Justin, die tijdens de aftrap van de landelijke week van de jonge 
mantelzorgers online in gesprek gaat met Minister Hugo de Jonge. Te zien op 
onze FB JMZ-Go. 
 

De SWTD ondersteund in samenwerking JMZ Go! jonge mantelzorgers van 4 
tot 21 jaar oud door het organiseren van activiteiten, cursussen, een 
maatjesproject, en individuele ondersteuning ‘ 
Deze zomer hebben we een speciaal zomerprogramma aangepast tot de 
mogelijkheden van deze tijd. Het is juist nu fijn om er even uit te kunnen en 
met iemand te praten die je begrijpt, aldus de Twentse Justin. Van 9-7 t/m 
13-8 zullen er wekelijks verdeeld over 2 dagdelen zomerse activiteiten zijn. 
Denk hierbij aan mountainbike tochten, bosspellen, kanotochten en gezellige 
picknicks. Met een maximaal aantal van 10 kinderen per dagdeel en een 
maximale leeftijd van 12 jaar.  
 

Ben of ken jij een jonge mantelzorger en spreekt ons aanbod je aan? Neem 
dan contact op met Sharon Borggreve via 06-38594375 of 
s.borggreve@swtd.nl 
 

Meer informatie is te vinden op https://swtd.nl/jonge-
mantelzorgers/activiteiten 4 
 

Consulent Jonge Mantelzorgers Dinkelland/Tubbergen  
Tel.: 0638594375 

Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag  

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland 
p/a Kerkstraat 94a  7667 PZ Reutum 

mailto:s.borggreve@siztwente.nl
https://swtd.nl/jonge-mantelzorgers/activiteiten%204
https://swtd.nl/jonge-mantelzorgers/activiteiten%204


 

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 

• In de ontmoetingsruimte  zijn desinfectiedoekjes en/of 

handalcohol en papieren handdoekjes beschikbaar.   

• Jassen ophangen aan de stoel van de gebruiker.  

mailto:afspraken@kulturhus-de-cocer.nl
http://www.kulturhus-de-cocer.nl/


• 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 


