
Nieuwsbrief Madrashto  
Moeder Gods Mariakerk  

 

 

 

INHOUD 

 Inwijding 3 april jl 

 Ushahno, Hosanna, Palmpasen 

 Madrashto-reisje 

 Kerkdienst tijden 

 

AGENDA 

 Zaterdag 16 april  
19:00 - 20:00 uur  
Kinderdienst Ushahno 

 Donderdag 26 mei  
madrashto-reis vanaf sedro 4 

 Elke Zaterdag 16:00 uur 
avondgebed met alle  
leerlingen aanwezig 

 

Madrashto Moeder Gods Mariakerk 
Hengelo 
 

INWIJDING 3 APRIL JL 

Allereerst welverdiende felicitaties voor een aantal van onze madrashto leer-

lingen met hun inwijding (rasame). Zij zijn op zondag 3 april 2022 door Zijne 

Eminentie Mor Polycarpus Augin Aydin ingewijd tot diaken voor de Moeder 

Gods Mariakerk. Heel bijzonder is ook de inwijding van onze eigen malfonitho 

Mecida, ook zij is op die dag ingewijd tot mshamshonitho. 

 

Hartelijk gefeliciteerd met deze bijzondere rang! Moge God jullie zegenen en 

leiden op de weg van vrede en vreugde, Bricho!  

 

USHAHNO, HOSANNA, PALMPASEN 
 

“.. Toen de grote menigte, die voor het feest gekomen was, 

hoorde, dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij palmtakken, 

gingen uit Hem tegemoet, en riepen: 

 

Ushahno labre d-David! Brich detho bashme d-Moryo!” Johannes 

12:12-13 

 

Zondag 17 april is het Palmpasen (Ushahno, Hosanna). 

Ook dit jaar willen we Palmpasen met de kinderen vieren 

op zaterdag 16 april om 19:00 uur in de Mariakerk. Alle 

kinderen en kindergezinnen zijn van harte welkom op deze avond om deze ce-

remonie samen met ons te vieren. De kinderdienst zal ongeveer een uur duren, 

tot 20:00 uur.  

 

Tijdens de dienst zal er een Processie (Daura) gehouden worden waarbij de 

kinderen mee mogen lopen met hun kaars. Daarna zal abuna Yuhanon BarSali-

ba lezen uit het Evangelie en aansluitend in zijn preek iets vertellen over het 

feest van Ushahno. Vervolgens zal zuyoho du Slibo (verheffing van het Kruis) 

plaatsvinden en zullen er qole (hymnen) gezongen worden door de kinderen 

over Ushahno. 

Na de dienst is er koffie, thee en wat lekkers beschikbaar, aangeboden door de 

ouderraad. Voor de kinderen staat nog een extra verrassing te wachten, maar 

dat houden we nog even geheim. 

6 april 2022  

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



MADRASHTO-REISJE 

Dit jaar staan er weer leuke madrashto-reisjes op het programma, normaal ge-

sproken vinden deze op een zaterdag in juni plaats, maar dit jaar gaan we met 

de leerlingen vanaf sedro 4 naar een bijzondere plek op donderdag 26 mei 

(Hemelvaart van het Westen). Het zou fijn zijn als alle leerlingen mee kunnen,  

dus ons verzoek aan jullie is om deze dag vrij te houden voor de kinderen. 

Meer informatie over de plek en inhoud van deze dag volgt binnenkort.  

 

KERKDIENST TIJDEN 

Zoals abuna Yuhanon eerder in de preken genoemd heeft, start vanaf de win-

tertijd de kerkdienst van het avondgebed om  17:00 uur met uitzondering van 

de zaterdag. Op zaterdag blijft de kerkdienst beginnen om 16:00 uur. Dit heeft 

geen gevolg voor de starttijd van de madrashto. Wel is het nog steeds wense-

lijk dat een ieder leerling op tijd naar de madrashto komt zodat de lessen stipt 

om 14:00 uur kunnen starten. De madrashto eindigt niet wanneer de kerk-

dienst begint, de dienst is juist het grootste onderdeel van de madrashto. Ook 

hier is het wenselijk dat alle leerlingen de dienst bijwonen.   

 

IMPRESSIE INWIJDING 

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

ALGEMENE INFORMATIE 
 

COMMUNICATIEKANALEN  
MADRASHTO 

Houd alle communicatiekanalen in 
de gaten om op de hoogte te blij-
ven van het laatste nieuws en / of 
ontwikkelingen met betrekking tot  
de madrashto!  
 
Ga naar de website en accepteer 
het ontvangen van notificaties zo-
dat u ook direct op de hoogte ge-
houden wordt bij nieuwe 
(kerkelijke) mededelingen. 

 Whatsappgroepen malfone 

 madrastomaria-
kerk@gmail.com 

 https://
moedergodsmariakerk.nl 

COMMISSIE MADRASHTO 

 Abuna Yuhanon BarSaliba 
0657507575 

 Habib Faal 

 Rosa Turan 

MALFONE 

 Sedro 1 Mecide Ustuner 

 Sedro 2 Lina Ilyo 

 Sedro 3 Rosa Aygur 

 Sedro 4 Atiya Akfidan-Turan 

 Sedro 5 Kamilia Ibrahim 

 Sedro 6 Fikri Demir  

 Sedro 7 Amanuel Cakici 

https://moedergodsmariakerk.nl
https://moedergodsmariakerk.nl

