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AGENDA 

• Vrijdag 23 december kinder-
kerstviering 

• Madrashto vrij 
zaterdag 31-12-2022 
zaterdag 07-01-2023 

• Start pilot Sedro 0  
zaterdag 14-01-2023 

 

 

 

Madrashto Moeder Gods Mariakerk 
Hengelo 
 

KERSTBOODSCHAP  
Een korte kerstboodschap van onze abuna Yuhanon BarSaliba, 

voor alle gelovigen: 

 

Laat het ware kerstgevoel dat onze Heer Jezus Christus voor 

ons geboren is, in uw harten blijven.  

Geniet van de gezegende Kerst en feestdagen, breng tijd door 

met uw familie en vergeet niet te bidden voor mensen in nood 

en ze te helpen!  

 

 

KINDERKERSTVIERING 
Vrijdag 23 december aanstaande is de kinderkerstvie-

ring voor alle gezinnen in de grote zaal van de Moeder 

Gods Mariakerk te Hengelo.  

Inloop is vanaf 18:30 uur en de avond zal duren tot 

ongeveer 20:30 uur. Na afloop is er koffie, thee en wat lekkers voor alle aanwezigen, 

aangeboden door de ouderraad van de madrashto. Graag verwijzen wij u naar de bijla-

ge voor het uitgebreide programma van de kinderkerstviering. 

 

PILOT AANMELDING GROEP 3 LEERLINGEN 
Vanaf 14 januari 2023 starten wij met een nieuwe sedro. Deze sedro is alleen bedoeld 

voor leerlingen uit groep 3 van het regulier basisonderwijs.  We hebben plek voor 

maximaal 15 leerlingen, alleen de eerste 15 aangemelde leerlingen worden aangeno-

men.  

 

Aanmelden kan vanaf nu uitsluitend per e-mail: madrastomariakerk@gmail.com tot 

en met zaterdag 7 januari 2023 

 

In deze sedro wordt er spelenderwijs kennis gemaakt met onze taal, cultuur en gods-

dienst, waaronder onze kerkelijke liederen.  

De lessen zullen gegeven worden door Lina Barsaum op de zaterdag vanaf 10:30 uur 

tot 12:30 uur.  

 

Aan het eind van dit madrashto-jaar vindt er een evaluatie plaats hoe deze pilot is ver-

lopen en zal er daarnaar gehandeld worden.  

16 december 2022 

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

mailto:madrastomariakerk@gmail.com


 

KERSTVAKANTIE 

De madrashto is tijdens de feestdagen gesloten op zaterdag 31-12-2022  
& zaterdag 07-01-2023 

LESTIJDEN SEDRE 

 

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!  

 

IMPRESSIE KERSTBOOMVERSIERING 

 

 

‘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 

SEDRE 1A, 1B & 2 SEDRE 3, 4, 5, 6 & 7 

14:00 uur - start lessen 14:00 uur - start lessen 

15:00 uur - pauze 15:30 uur - pauze 

15:20 uur - 15:45 les 16:00 uur - avondgebed  

16:00 uur - avondgebed  16:50 uur - einde 

16:50 uur - einde  
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