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KERKAGENDA. 

Woesdag 8 april 2020 
19.00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v. vrijwilliger 
 

Vrijdag 10 april 2020 
Kruisweg 15:00 uur, alleen te volgen via de kerkradio 
 

Zaterdag 11 april 2020 
19:00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v. vrijwilliger 
 

Zondag 12 april 2020    1e  Paasdag 
09:30 uur Eucharitieviering m.m.v. Pater Visscherdijk en Lectrice 
 
Na deze eucharistieviering kunt u vanaf 11.00 uur en de hele week 
daarop volgend, in het portaal achter in de kerk wijwater halen 
. 

 

Jaargedachtenis Weekend  11 -12 april; 

Jrgt. Jan Oude Hengel 
Jrgt. Agnes Bosch-Brevink 
Jrgt. Marinus en Marietje van Benthem 
Jrgt. Mien Bergman-Koop 

Woensdag 15 april 2020 
19:00 uur Woord en Gebedsviering m.m.v. vrijwilliger 
 

 
Bovenstaande vieringen zijn te volgen via de kerkradio en 
livestream op de website: www.geloofsgemeenschap-rossum.nl 
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Overleden 
 

Overleden op dinsdag 31 maart 
 

Hennie Beijerink  
De Steg 1 
 

Op de leeftijd van 83 jaar 
 

Van hem is afscheid genomen op maandag 6 april waarna de crematie 
heeft plaatsgevonden in besloten kring. 
Heer geef hem de eeuwige rust. 
Familie namens de parochiegemeenschap gecondoleerd met het 
verlies en sterkte gewenst. 
 

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 
 

 
Koster:  Herman Groote Punt   06 514 02 840 
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Aanvraag noodhulp Caritas 
 
Coördinator  Caritas: Els Horsthuis-Kemerink,  
telefoonnummer 06-53641343 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ophalen Palmtakken 
Zondag 5 april  vanaf 13:00 uur. 
Door de week is de kerk open van 9:00 tot 18:00 uur. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Administratie parochieblad 

Alfons Hobbelink.   De Brei 4    7596 LW   Rossum 
Telefoon 0541 625 816 
E-mail:  alfons.hobbelinkgmail.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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Beste mensen.  

Er staan reeds wat levensmiddelen voor in de kerk tbv onze 

medemensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Als U nog wat 

wilt doneren dan graag voedsel met een lange houdbaarheidsdatum.  

Tip: Bv. rijst, pasta, soep, groenten in blik of pot etc 

Het tijdsbestek om voedsel te doneren loopt normaliter tot eind van de 

Paasweek. Ivm  de uitzonderlijke corona-situatie sluit de inname  een 

week later. Dus maandag 20 april wordt het voedsel overgedragen aan 

de Voedselbank Oost-Twente. Hun verzorgings-gebied is Oldenzaal en 

Dinkelland. 

Fons Stege vrijwilliger Voedselbank. 

 
 
Hallo dames van ZijActief.   
 

Zoals iedereen weet zijn al onze activiteiten tot de zomervakantie 
geschrapt. 
Alleen de voorstelling van Helligen Hendrik staat nog op 10 mei in De 
Bond. 
Waarschijnlijk gaat deze ook niet door. 
Jullie krijgen hier zo spoedig mogelijk bericht over. 
De dames die al betaald hebben krijgen het geld terug. 
We wensen iedereen alvast goede Paasdagen. 
 

Groeten van het bestuur. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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/

