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AGENDA 

• Madrashto vrij 
zaterdag 04-03-2023 

 

Madrashto Moeder Gods Mariakerk 
Hengelo 
 

HEILIGE VASTENTIJD 
De Heilige Vastentijd is weer begonnen, na afgelopen maandag tijdens de Tekso du 

Subqono, kunnen we met een zuiver hart en geweten deze tijd ingaan. 

 

Om de toelichting van abuna Yuhanes BarSaliba op het vasten te bekijken, klikt u op de 

volgende link: https://youtu.be/V3cFPC8g4qY 

Zie onderstaand tabel voor een overzicht van de gebeden en diensten tijdens de Heili-

ge Vastentijd:   

 

SEDRO QDOM QADMOYO 
Inmiddels draait onze Madrashto op volle kracht. En sinds enkele weken zijn we ook 

gestart met een pilot voor jonge kinderen, de sedro Qdom Qadmoyo. De kinderen in 

deze sedro maken op een speelse manier kennis met onze taal, cultuur en religie, waar 

zowel de kinderen als hun malfonitho Lina tot nu toe enorm van genieten.  

 

Leuk om te zien hoe enthousiast iedereen is!  

 

28 februari 2023 

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

Dag Ochtend Middag Avond 

Maandag  11:00 – 11:45 16:00 – 16:30 

Dinsdag  11:00 – 11:45 16:00 – 16:30 

Woensdag  11:00 – 11:45 16:00 – 16:30 

Donderdag   11:00 – 11:45 16:00 – 16:30 

Vrijdag  11:00 – 11:45 16:00 – 17:00 

Zaterdag 08:00 – 10:00  

Qurobo Alohoyo 

 16:00 – 17:00 

Zondag 08:00 – 10:30  

Qurobo Alohoyo 

 16:00 – 17:00 

https://youtu.be/V3cFPC8g4qY


ZONDAGSSCHOOL 

Wij merken dat sommige ouders op zondagochtend niet de gelegenheid hebben om in 

alle rust van de kerkdienst te genieten. Zorgen maken over de eigen kinderen op dat 

moment maakt dat de concentratie niet volledig op de dienst kan worden gericht.  

 

Daarom starten wij vanaf zondag 5 maart tijdens de zondagochtenddienst met zon-

dagsschool voor kinderen van 4 tot 11 jaar, van 09:30 tot het einde van de dienst. Op 

dat moment zal een aantal vrijwilligers onder leiding van Cecilia Oran-Acar de kinderen 

ontvangen in het gebouw van de madrashto en hen meenemen in leuke Bijbelthema's. 

Om dit initiatief te laten slagen, verzoeken wij u de aanwezigheid van uw kind uiterlijk 

de vrijdag (minimaal 2 dagen) voor de kerkdienst door te geven via WhatsApp op het 

volgende nummer: +31 6 87794472* 

 

De ouders hebben er op verschillende vlakken baat bij. Enerzijds kunnen zij in alle rust 

en concentratie de kerkdienst bijwonen, anderzijds leren de kinderen veel over de Bij-

bel en de kerk. Een mooi initiatief van Cecilia, dat wij omarmd hebben.  

Wij wensen haar heel veel succes en plezier. Ook dit is weer een mooie stap voor-

waarts in de ontwikkeling van onze kerk. 

 
*Let op: aanmelden kan alleen via whatsapp! Er is geen zondagsschool tijdens de zomervakantie.  

 

VOORJAARSVAKANTIE 

De madrashto is tijdens de voorjaarsvakantie gesloten op zaterdag 04-03-2023 

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!  

 

 

 

 

‘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 Qdom Qadmoyo Lina 
Barsaum 

• 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 QDOM QADMOYO, 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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