
Nieuwsbrief Madrashto  
Moeder Gods Mariakerk  

 

 

 

INHOUD 

 Madrashto-reis sedre 1, 2, en 
3 

 Madrashto-reis sedre 4, 5, 6 
en 7 

 Madrashto-reis Warburg Pro-
gramma  

 

AGENDA 

 Donderdag 26 mei madrashto-
reis sedre 4, 5, 6 en 7 

 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 

 Elke Zaterdag 16:00 uur 
avondgebed met alle  
leerlingen aanwezig 

 

Madrashto Moeder Gods Mariakerk 
Hengelo 
 

MADRASHTO-REIS SEDRE 1, 2 EN 3 

Sedre 1, 2 en 3 gaan dit jaar op zaterdag 25 juni naar 

de Waarbeek!  

De kinderen worden om 09:45 verwacht bij het park 

met eigen vervoer. Om 15 uur kunnen ze weer wor-

den opgehaald. Elk kind krijgt een hesje aan van de 

madrashto.  

 

Tussendoor gaan we gezamenlijk eten.  

De Waarbeek hanteert een “All inclusive” formule met onbeperkt fruit, beleg-

de broodjes, friet, snacks, sauzen, soep van de dag, koffie, thee, limonade en 

waterijs dus er hoeft niets meegegeven te worden aan de kinderen.  

 

Als uw kind allergieën heeft laat het dan even weten aan de malfonitho.  

 

Een aantal praktische punten:  

 Bij zonnig weer graag uw kind thuis insmeren met zonnebrandcrème. 

 Trek uw kind makkelijke kleren en stevige schoenen aan (geen slippers!). 
 Gelieve mobiele telefoons thuis te laten! De begeleiding heeft altijd een 

mobiele telefoon bij zich voor noodgevallen.  

 

We zijn blij dat de madrashto-reis door kan gaan en maken er een gezellige en 

hopelijk zonnige dag van!!  

 

MADRASHTO-REIS SEDRE 4, 5, 6 EN 7 

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief, gaan we dit jaar op donderdag 26 

mei met sedre 4, 5, 6 en 7 op madrashto-reis. Dit jaar gaan we met hen naar 

een heel bijzondere plek, het klooster St. Jacob van Sarug in Warburg 

(Westfalen).  De kloostermuren vertellen een verhaal dat wel meer dan hon-

derd jaar teruggaat. Het belooft dus een zeer interessante en leuke dag te wor-

den voor alle aanwezigen.  

 

 
 

12 mei 2022  

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



MADRASHTO-REIS WARBURG PROGRAMMA 

De dag verloopt als volgt: 

08:30 Verzamelen bij Moeder Gods Mariakerk 

09:00 Vertrek bus 

11:45 Aankomst klooster St. Jacob van Sarug 

12:30 Lunch 

13:45 Rondleiding 

14:45 Vrijetijd - bezoek souvenirwinkel 

16:00 Avondgebed 

17:00 Diner 

18:30 Vertrek bus 

21:30 Aankomst Moeder Gods Mariakerk te Hengelo 

  

Nog een aantal praktische punten:  

 Alle kinderen en begeleiders dienen in het bezit zijn van een geldig legiti-

matiebewijs!  

 In Duitsland zijn nog enkele coronamaatregelen van kracht, dus alle kin-

deren en begeleiders moeten een mondmasker meenemen.  

 Bij zonnig weer de kinderen thuis goed insmeren met zonnebrandcrème. 

 Trek uw kind makkelijke en gepaste kleding  aan (we wonen de kerkdienst 

bij ) en ook hier goede schoenen (geen slippers). 
 Mobiele telefoons mogen mee, maar geen geluid aan (dit ivm de kerk-

dienst). 

 Eventueel zakgeld als de kinderen iets willen kopen in de souvenirwinkel.  

 Klein lunchpakketje en een flesje water voor onderweg. De ouderraad 

zorgt voor gezonde tussendoortjes zoals fruit. Het staat u vrij ongezonde 

tussendoortjes mee te geven.  

 

 

 

‘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

