
Nieuwsbrief Madrashto  
Moeder Gods Mariakerk  

 

 

 

INHOUD 

• Welkom 

• Lestijden 

• Vakantierooster 

• Hulpouders 

 

AGENDA 

• Zaterdag 10 september eerste 
madrashto dag 

• Madrashto vrij op zaterdag 22-
10-2022 

 

 

 

Madrashto Moeder Gods Mariakerk 
Hengelo 
 

VAN HARTE WELKOM!  
We heten van harte welkom op onze madrashto alle leerlingen die zich voor dit 

jaar hebben aangemeld!  

Ook willen wij graag malfono Yusuf Budak van harte welkom heten! Hij komt 

ons team ondersteunen en zal Sedro 1B lesgeven.  

 

LESTIJDEN 
De lestijden zijn als volgt:  

14:00 uur - start lessen 

15:30 uur - pauze—gelegenheid om een tosti te kopen voor 50 cent 

16:00 uur - avondgebed  

16:50 uur - einde 

 

Wij starten de lessen om 14:00 uur stipt. In verband met de drukte in de gan-

gen willen we u vragen om de leerlingen zoveel mogelijk alleen naar binnen te 

laten gaan. Het is wenselijk dat alle leerlingen het avondgebed bijwonen. De 

madrashto eindigt niet wanneer het avondgebed start, het is juist het grootste 

onderdeel van de madrashto!  

 

7 september 2022 

‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden’  - 
Mattheüs 7:7. 



 

VAKANTIEROOSTER 

De madrashto is tijdens de reguliere vakanties gesloten op de volgende zater-

dagen: 

 

 

 

HULPOUDERS GEZOCHT! 

We zijn op zoek naar ouders die ons willen ondersteunen met o.a. het regelma-

tig schoonmaken van de lokalen. Bent u in de gelegenheid en wilt u graag hel-

pen, laat het ons dan weten.  

Dit kunt u doen door ons een mailtje te sturen naar madrastomaria-

kerk@gmail.com. Graag even aangeven wanneer en hoe vaak u beschikbaar 

kunt zijn.  

‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden’  - 
Mattheüs 7:7. 

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 1A Mecide Pawlus-
Ustuner 

• Sedro 1B Yusuf Budak 

• 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 

 Reguliere vakanties 
Madrashto vrij* 
*Onder voorbehoud 

Herfstvakantie 17-10-2022 t/m 21-10-2022 zaterdag 22-10-2022 

Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023 
zaterdag 31-12-2023  
&  
zaterdag 07-01-2023 

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023 zaterdag 04-03-2023 

Paasweekend 07-04-2023 t/m 10-04-2023  

Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023 
zaterdag 29-04-2023  
& 
zaterdag 06-05-2023 

Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023  

Pinksteren 29-5-2023  

Zomervakantie 24-07-2023 t/m 01-09-2023 
zaterdag 29-07-2023 
t/m  
zaterdag 02-09-2023 

mailto:madrastomariakerk@gmail.com
mailto:madrastomariakerk@gmail.com
mailto:madrastomariakerk@gmail.com
mailto:madrastomariakerk@gmail.com
https://moedergodsmariakerk.nl
https://moedergodsmariakerk.nl

