
Nieuwsbrief Madrashto  
Moeder Gods Mariakerk  

 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE 
 
COMMUNICATIEKANALEN  
MADRASHTO 

Houd alle communicatiekanalen in de 
gaten om op de hoogte te blijven van 
het laatste nieuws en / of ontwikkelin-
gen 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 

 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 
 

KERSTVIERING 

Zondag 19 december aanstaande is de kerstviering voor alle gezinnen in de Moeder 

Gods Mariakerk. Deze zal live uitgezonden worden op Facebook en YouTube. Inloop is 

vanaf 18:00 uur en zal duren tot ongeveer 19:15 uur. Na afloop is er buiten koffie, thee 

en wat lekkers voor alle aanwezigen, aangeboden door de ouderraad.  

Het zou leuk zijn wanneer de leerlingen feestelijk gekleed (zwart / wit) naar de kerst-

viering komen, dit is uiteraard geen verplichting.  

 

Graag verwijzen wij u nog naar de bijlage voor het uitgebreide programma van de 

kerstviering.  

 

KERSTVAKANTIE  

Kerst valt dit jaar op een zaterdag en de kerstvakantie begint dit jaar op maandag 27 

december en duurt tot en met vrijdag 7 januari. Dit betekent dat er geen madrashto is 

op zaterdag 25 december (kerst), 1 januari én 8 januari! De madrashto begint weer 

op zaterdag 15 januari, van 14 uur tot 15:50 uur met aansluitend de kerkdienst om 

16:00 uur tot ongeveer 17:45 uur.  

 

Wij wensen iedereen alvast fijne kerstdagen!   

 

DE CORONAMAATREGELEN 

Ook wij horen ons te houden aan de door onze overheid opgelegde maatregelen en 

nog altijd geldt dat de gezondheid van de leerlingen en malfone bovenaan staat.  

Die verantwoordelijkheid dragen we samen, dus vanuit ons ook het verzoek: blijf thuis 

bij verkoudheidsklachten, houdt afstand en laat je testen.  Waar mogelijk komen de 

leerlingen zoveel mogelijk zelf naar de madrashto. Ouders gaan niet naar binnen!  

 

MADRASHTO TIJDEN 

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. De leerlingen kunnen 

na de kerkdienst opgehaald worden om 16:45 uur. Het is wenselijk dat leerlingen aan-

wezig zijn tijdens het avondgebed. 

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.  

 

11 december 2021  

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

https://moedergodsmariakerk.nl

