Nieuwsbrief Madrashto
Moeder Gods Mariakerk

KLASSENINDELINGEN
Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief waren de klassenindelingen voorlopig. Door
de grootte van de sedre hebben we moeten schuiven met een aantal leerlingen daarbij
gelet op leeftijd en niveau. Nu zijn alle klassenindelingen definitief.

Madrashto Moeder Gods Mariakerk
Hengelo
7 oktober 2021

ALGEMENE INFORMATIE

DE ARCADE
Sinds dit madrashto-jaar hebben we de mogelijkheid gekregen om gebruik te maken
van het Arcade schoolgebouw. Sedre 4 en 5 maken hier ook graag gebruik van. De kinderen dienen afgezet te worden bij de Moeder Gods Mariakerk, wanneer alle kinderen
aanwezig zijn lopen de malfone met hun leerlingen samen naar het Arcade schoolgebouw.

HERFSTVAKANTIE EN WINTERTIJD
De herfstvakantie begint dit jaar op maandag 18 oktober tot en met zondag 24 oktober. Dit betekent dat er geen madrashto is op zaterdag 23 oktober! De madrashto begint weer op zaterdag 30 oktober, van 14 uur tot 16:45 uur met aansluitend de kerkdienst om 17:00 uur tot ongeveer 17:45 uur.
Op zondag 31 oktober gaat de wintertijd in, de kerkdienst begint de zaterdagen daarna
om 16:00 uur. De madrashto begint zoals gewoonlijk om 14 uur, met de pauze van
15:00 tot 15:15 uur en eindigt om 15:45 uur. Aansluitend is de kerkdienst vanaf 16:00
uur tot ongeveer 16:45 uur.

COMMUNICATIEKANALEN
MADRASHTO
Houd alle communicatiekanalen in de
gaten om op de hoogte te blijven van
het laatste nieuws en / of ontwikkelingen met betrekking tot de madrashto!
Ga naar de website en accepteer het
ontvangen van notificaties zodat u ook
direct op de hoogte gehouden wordt
bij nieuwe (kerkelijke) mededelingen.



Whatsappgroepen malfone



madrastomariakerk@gmail.com



https://moedergodsmariakerk.nl

COMMISSIE MADRASHTO
 Abuna Yuhanon BarSaliba

0657507575

MADRASHTO TIJDEN

 Habib Faal

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.

 Birsel Altin

Alle leerlingen kunnen de kerkdienst weer bijwonen. Dat betekent dat vóórdat de
wintertijd ingaat, de leerlingen na de kerkdienst opgehaald kunnen worden om 17:45
uur. Vanaf de wintertijd om 16:45 uur. Het is wenselijk dat leerlingen aanwezig zijn
tijdens het avondgebed.

 Rosa Turan

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

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

