
Nieuwsbrief Madrashto  
Moeder Gods Mariakerk  

 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE  

Ga naar https://
moedergodsmariakerk.nl 

om op de hoogte te blijven van verdere 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
kerk en ook de madrashto. Accepteer 
het ontvangen van notificaties zodat u 
direct op de hoogte gehouden wordt 
bij nieuwe mededelingen. 

CONTACT MADRASHTO 

madrastomariakerk@gmail.com 

COMMISSIE MADRASHTO 

 Abuna Yuhanon BarSaliba 
0657507575 

 Habib Faal 

 Rosa Turan 

 Birsel Altin 
 

MALFONE 

 Sedro 1 Mecide Ustuner 

 Sedro 2 Lina Ilyo 

 Sedro 3 Rosa Oygur 

 Sedro 4 Atiya Akfidan-Turan 

 Sedro 5 Kamilia Ibrahim 

 Sedro 6 Fikri Demir  

 Sedro 7 Amanuel Cakici 

Madrashto Moeder Gods Mariakerk 
Hengelo 
 

EERSTE DAG MADRASHTO 

De Vakantie is weer ten einde en dat betekent dat we weer onze madrashto deuren 

kunnen openen. Op zaterdag 4 september is dan eindelijk weer zover! We beginnen 

zoals gebruikelijk om 14:00 uur. 

 

Door de vele nieuwe aanmeldingen hebben we extra grote sedre, deze indelingen zijn 

nu nog voorlopig. Meer informatie volgt nog.   

 

COMMUNICATIEKANALEN MADRASHTO 

Graag willen wij er u op attenderen dat we gebruik maken van verschillende communi-

catie kanalen. Naast de gebruikelijke e-mail en WhatsApp groepen die door de malfone 

aangemaakt worden, maken we ook gebruik van ons website: moedergodsmaria-

kerk.nl/madrashto. Houd dus alle communicatie kanalen in de gaten om op de hoogte 

te blijven van het laatste nieuws en / of ontwikkelingen! 

 

ACTIVITEITEN 

Ook dit jaar staan er weer een aantal leuke en educatieve activiteiten op ons program-

ma. Meer informatie over deze activiteiten volgen nog. Deze zijn uiteraard afhankelijk 

van de door onze overheid uitgegeven coronamaatregelen. 

 

GANG VAN ZAKEN 

Even nog een aantal zaken op een rij; bij vragen of klachten van organisatorische aard 

kunt u terecht bij de commissie van de madrashto deze zijn te bereiken via de e-mail, 

graag in de onderwerpregel aangeven voor wie de e-mail bedoeld is.  

Gelieve de malfone niet van de lessen te houden, wilt u over de ontwikkeling van uw 

kind een gesprek voeren met een van de malfone, dan kan een verzoek worden inge-

diend om een afspraak in te plannen buiten de lesmomenten om.  

 

Graag willen wij u verzoeken om de kinderen op tijd naar de madrashto te brengen. 

Inloop is vanaf 13:50 uur, de lessen starten om 14:00 uur stipt. Het afmelden van uw 

kind kan minimaal een uur van tevoren door middel van een app of e-mail, met naam 

van uw kind en de klas waarin het zit.  

1 september 2021  

‘Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!’  - Jozua 24:15. 
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