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INHOUD 

 Madrashto-reis klooster War-
burg. 

 Aanmelden komend ma-
drashtojaar 

 Aanmelden basisschoolleer-
lingen groep 4 

 

AGENDA 

 Vanaf 1 juni tot en met 2 juli 
aanmelden voor volgend ma-
drashtojaar.  

 Zaterdag 25 juni madrashto-
reis sedre 1, 2 en 3 

 Zaterdag 9 juli eindfeest 

 Zaterdag 16 juli laatste ma-
drashto dag 

Madrashto Moeder Gods Mariakerk 
Hengelo 
 

MADRASHTO-REIS KLOOSTER WARBURG 

Afgelopen donderdag bezochten sedre 4, 5, 6 en 7 het klooster St. 

Jacob van Sarug in Warburg (Westfalen). Bij aankomst werden we 

verwelkomd door Zijne Eminentie Mor Philoxenus Mattias Nayis. 

Hij hield een interessante lezing in de prachtige kerk, gevolgd door 

een rondleiding door het klooster met onder meer het museum 

en de bibliotheek. Er was ook voldoende tijd om te genieten van 

de prachtige groene omgeving en om de souvenirwinkel te bezoe-

ken. Na de avonddienst namen we afscheid en gingen voor een 

verrassingsbezoek naar de McDonald's. Al met al een 

geslaagde dag!  

28 mei 2022 

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



AANMELDEN KOMEND MADRASHTOJAAR (2022-2023) 
Het einde van dit madrashtojaar nadert en het is alweer tijd om voorbereidingen te 

treffen voor het komende madrashtojaar. Dit betekent dat elke bestaande leerling op-

nieuw dient te worden aangemeld.  

 

Het aanmeldingsformulier voor madrashto jaar 2022-2023 is online beschikbaar op 

https://moedergodsmariakerk.nl en zal ook als bijlage meegezonden worden met deze 

nieuwsbrief. Ook zullen de aanmeldingsformulieren tijdens madrashto aan de leer-

lingen worden uitgedeeld.  

 

De ingevulde aanmeldingsformulieren kunnen samen met de ouderbijdrage tot en met 

zaterdag 2 juli 2022 worden ingeleverd bij de eigen malfono/malfonitho.  

De hoogte van de ouderbijdrage is zoals voorgaande jaren €25,- per leerling met een 

maximum van €75,-. 

 

AANMELDEN BASISSCHOOLLEERLINGEN GROEP 4  
 

De eerste aanmelding bij de madrashto kan vanaf het moment dat een kind in groep 4 

van de basisschool zit. Indien uw kind in het komend schooljaar naar groep 4 gaat, kan 

hij/zij ook aangemeld worden.  

 

 

 

 

‘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 

Kent u iemand wiens kinderen nog niet in de madrashto zijn ingeschre-

ven, maar al wel in groep 4 zitten, informeert u hen dan alstublieft over 

de mogelijkheid om hun kind aan te melden in de madrashto.  

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

