
PLANT A TREE 

Kegiatan seru anak di

penghujung Ramadhan 

CARA SHOLAT IED 
Rakaat ke-1 7x takbir setelah

Takbiratul ihram 

Rakaat ke-2 5x takbir  

Semua takbir diselingi dzikir

'Subhanallohi wal hamdulillahi

wa laa ilaha illallohu wallohu

akbar' 

NIAT SHOLAT IED 
Usholli sunnatan 'idhil fitri

rak'atayni ma'muuman lillahi

ta'alla 
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Review Kegiatan 

Alhamdulilah wasyukurilah berkat do’a dan

kerjasama dari semua pengurus program

Ramadhan baik itu program harian maupun

program tambahan berjalan dengan lancar.

Animo jemaah intern dan extern begitu 

antusias. Begitupun dua ustad sebagai

narasumber pengisi kegiatan Ramadhan pun

masih bersemangat menyapa dan

membagikan ilmunya ke jemaah Al-Ikhlash.Di

minggu ke empat bulan Ramadhan selain

program harian yang sudah berjalan, panitia

telah membuat acara yang terfokus kepada

keagungan Al-quran, mencari malam lailatul

qadar pada sepuluh malam yang akhir dari

Ramadhan, lomba tilawatil quran untuk anak-

anak, Khotmil quran, dan sholat lail berjamaah,

adalah salah satu acara diantaranya. Panitia

pun gemar menyerukan para jemaah untuk

beritikaf di masijd dan memperbanyak sholat

malam. 

Ada beberapa hal khusus yang kami lakukan

di bulan Ramadhan ini. Terimakasih untuk

semua Pengurus yang ikut serta dalam

membuat pertemuan dan mengumpulkan

masukan program. Berikut hasilnyai: 

     Program dalam Bahasa Belanda 

Semua anggota menginginkan program

tersebut, begitu juga Pengurus. Itulah kenapa

kita mengadakan ceramah berbahasa Belanda

setiap Sabtu selama satu setengah jam

sebelum buka puasa. Ceramah ini kita

hadirkan dari berbagai pembicara, termasuk:

Prof. Dr. H. Muzakkir MA (diterjemahkan ke

dalam bahasa Belanda), Bpk. Ahmad Kasijo,

Bpk. Bari Muchtar dan Mr. Abdulwahid van

Bommel. 

Kami ingin merangkul lebih banyak lagi jemaah

yang datang yaitu orang-orang yang  

     Penceramah tetap Ba'da Magrib 

Karena kita memiliki dua ustadz, sangat

memungkinkan bagi kita untuk memiliki

penceramah tetap setiap malam setelah

Sholat Magrib. Niat mereka untuk pergi ke

masjid sangat kita hargai dengan

dibuktikannya mereka membawa ilmu dan

pengetahuan baru dari para penceramah

kita. Semoga mereka bisa berbagi informasi

dan ilmu yg didapat dengan orang lain juga,

Insya Allah. 

kesempatan sebanyak–banyaknya untuk

meningkatkan hubungan kita dengan sang

pencipta dengan membaca Alquran.  

Pergunakan manfaat sebanyak-banyaknya di

bulan Ramadan ini, jangan lupa, pahala yang di

dapat bukan dari siapa-siapa, tetapi dari Allah

SWT. 

     Streaming di Facebook dan Youtube 
Apakah anda sudah melihat Facebook dan juga

sesekali Youtube kami? Kami siarkan ceramah

melalui Facebook tiap hari. Tidak hanya

ceramah, terkadang juga sholat bersama kita

siarkan juga secara langsung di Facebook. Jadi

siapa saja bisa mengikuti kegiatan sholat

bersama di rumah. Boleh juga jika hanya hanya

ingin mendengarkan ceramah dan juga sholat

bersama tersebut. Bulan Ramadhan ini Panitia

memilih Ustadz Ali Irham yang memiliki bacaan

dan suara yang sangat Indah dan merdu

sebagai imam kita di Masjid. 

Silahkan  
LIKE FB page: PPME AIA 
Subscribe Youtube : PPME AJO 

     Statistik 

Kita mulai mengumpulkan data bulanan dan

selanjutnya data untuk tahunan, sehingga

menghasilkan statistik yang dengan mudah kita

analisa. Statistik yang jelas dan lengkap sangat

penting dalam pembuatan program kita

selanjutnya. Saat ini Ibu Ifa sangat sibuk dalam

mengumpulkan data-data tersebut, insya Allah

dilancarkan semuanya. 

Iftar dan Sahur Bersama 

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya,

Konsumsi berjalan dengan baik. Semua berkat

koordinasi yang baik antara Ibu Muti dan semua

anggota/ jemaah yang sudah bekerjasama

membantu. Beliau selalu mengambil libur kerja

selama 1 bulan di Bulan penuh di bulan

Ramadan untuk berada di Masjid dan

memastikan semua kegiatan konsumsi berjalan

lancar. 

Tahun depan mungkin kita bisa buat menu

yang gebrakan yang lebih bervariasi lagi.

Mungkin kita bisa mengadakan malam-malam

dengan menu spesial, seperti menu vegetarian

atau mungkin menu vegan? Info ke kami yah! 
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bisa berbahasa Belanda. Terutama anak-

anak kita karena mereka sehari–hari

berbahasa Belanda . Mereka adalah masa

depan kita. Itulah mengapa kami begitu

serius menyediakan pondasi dan

memfasilitasi apa yang anggota butuhkan.

Rencana dan tujuan kita akhirnya tercapai!!

Mereka yang datang bersama keluarganya

akan mengikuti program sesuai dengan

kebutuhan mereka masing-masing di setiap

hari Sabtu. 

    Belajar Al-Qur'an intensif setiap hari 
Baca Al quran secana intensif setiap hari

pukul 16.00 - 20.00. Setiap hari jemaah

dewasa dan anak-anak datang untuk belajar

membaca Al quran dari Ustadz Ali Irham.

Jumlah jemaah dewasa dan anak-anak

bervariasi, sekitar 6-12 orang. Sangat

bahagia sekali melihatnya, karena para

jemaah meluangkan waktu dan upaya

mengajak anak-anak mereka untuk belajar

membaca Al quran ke Masjid. Kami

menyarankan kepada jemaah untuk

mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi di

bulan Ramadan berikutnya, mengingat bulan

Ramadan adalah bulan suci, raihlah  

Ibu Ifa berhasil  

menyediakan  

beberapa 

pembicara (Ustadz), 

alhamdulillah. 

Tahun depan

tentunya juga, in

syaa Allaah dan

semoga semakin

baik lagi. 

Review Program Spesial Konsumsi yang tiada 
habisnya



 
 
Mereka bekerja keras dan sangat sibuk sekali!
Mereka selalu memberi informasi terbaru,
Informasi penting apa saja dari kegiatan di
setiap waktu selama sepekan ini kepada para
pengikut nya di media sosial, sehingga jika
anda tidak datang ke masjid, anda setidaknya
dapat mendapatkan informasi/ ilmu baru atau
dengan melihat Fanpage dan Kanal Youtube
kita, semoga bisa menyegarkan fikiran anda
kembali. 
 
Foto-foto dan video yang di buat harus dalam
jumlah banyak. Tapi sebelum nya harus kita
proses dahulu sebelum kita masukkan ke
saluran kanal Youtube kita. Sehingga semua
semua ceramah/ pelajaran yang di dapatkan
tidak terbuang dan tersimpan. 
Selain itu, ada dua edisi baru yang harus
dibuat dan diterbitkan. Alhamdulillah, dengan
semangat dan ketekunan kita masih
memungkinkan untuk menerbitkan edisi
Ramadhan dan edisi Idul Fitri. Di akhir nanti,
kita juga melakukan wawancara dengan dua
ustadz. Video yang telah kita buat masih
dalam proses yang nanti nya akan kita unggah
di Youtube, Insya Allah. 
 
 
 
Selama bulan Ramadhan ini kami melihat
tingginya antusiasme anggota dan juga
masyarakat umum dalam berinteraksi dengan
PPME AIA. Hal ini terlihat dari data Insight
yang disediakan oleh Facebook, Youtube dan
Instagram. 
 
Dan postingan Facebook yang paling banyak
diminati (most like dan most comment) adalah 
1. Live streaming dan/atau video tausiyah. 
2. Foto kegiatan yang sedang berlangsung
(direct posting) 
3. Foto kegiatan yang sudah berlangsung
(reporting) 
 
Sementara di Youtube, video terfavorit
berdasar jumlah views dan durasi
menontonnya adalah: Memahami Tanda-tanda
Zaman dari Ust Prof. Muzzakir (144 views, 671
menit) 
 
Dengan adanya hasil seperti ini, moga-moga
menjadi penyemangat tim SosMed untuk terus
memberikan update tentang PPME AIA. 
 
Selain itu, kami tetap membuka lowongan
bagi siapa saja, terutama Remaja dan Anak
Muda untuk menjadi admin di Kanal Youtube
PPME AJO! Daftarkan diri ke ibu Lia
Hestina.  
 
 

3

 
Kita semakin banyak menggunakan situs web
dan Facebook. Kita secara berkala menerima
pertanyaan melalui situs web dan atau melalui
Facebook. Sangat tepat sekali pilihan dalam
memiliki situs web dan media sosial dalam
menjangkau jemaah. Insya Allah kami akan
terus berusaha melakukan perbaikan, karena
saat ini masih belum sempurna :) 
 
 
 
Puncak dari kegiatan ini adalah Sholat Idul Fitri,
yang nanti akan diadakan di gedung sekolah El
Amien mengingat kapasitasnya yang dapat
menampung lebih dari 1500 orang. 
 
Pengumuman hari raya Idul fitri sudah disebar
luas ke jemaah. Yang mana sesuai keputusan
alim ulama di Den Haag pada tanggal 5 Juni
2018, memutuskan:Idul Fitri tahun ini jatuh pada
tanggal 15 Juni 2018. In sha Allah sholat Ied
akan dimulai pada pukul 09:00 CET. 
Tentunya kita perlu mempersiapkan dan
mengkoordinasi yang baik segala hal yang
berhubungan dengan acara Idul Fitri nanti
berupa: sound system, persiapan tempat untuk
sholat baik di dalam/luar gedung, dapur,
makanan/minuman dan lain sebagainya. 
 
Yuk datang ke El Amien di hari terakhir buka
puasa..kita percantik gedung El-Amien untuk
menyambut hari raya Idul Fitri 1439 H. 
 
Penting untuk diketahui: 
1.  Ustad Ali Irham bertindak selaku Imam sholat 
2.  Ustad Muzakkir menyampaikan khotbah Idul
Fitri dengan thema: Kembali ke Fitrah” 
3.  Live streaming 
4.  Spot Foto 
5.  Ramah tamah dan hidangan gratis kue kue
dan lontong sayur ciri khas lebaran. Adapun
kue-kue tersebut seluruhnya merupakan
sumbangan dari jamaah yang ingin berbagi
kebahagiaan bersama di hari yang fitri ini. 
 
 
 
 
 
 

Ust. Prof Muzzakir 

Program Ramadhan 
disusun secara apik dan 

profesional. 
Pengurus dan Jemaah rajin 

ke 
mesjid, perhatian dan peduli

Ust. Ali Irham 

Salut dengan semangat 
para jemaah dan pengurus 
mesjid PPME AL-Ikhlash”

Tim Media Sosial Pertanyaan melalui situs web 

Interaksi di Sosial Media 

Persiapan Sholat Iedul Fitri 



Update Pengurus

Rek Kontribusi: Kami terus mendata anggota

yang belum membayar kontribusi anggota

tahun 2017 dan akan menghubungi mereka

melalui email / wa / sms / tel mengenai

pembayaran kontribusi 2017 mereka. Untuk

pembayaran kontribusi anggota, dapat transfer

ke Rek.Iuran Anggota NL75 INGB 0001 4444
55 atau cash ke Ibu Dina Anwar. 
 

Qardhasan 

Mau ikut menyumbang pembelian dan

pembangunan masjid kita? Tidak ada kata

terlambat! Saat ini, PPME AIA masih

mempunyai hutang Qard Hassan untuk

pembelian gedung di tahun 2016 ke PPME

Wilayah dan PPME Den Haag sebesar total

43.000 euro. Pembayaran dapat dicicil selama

5 tahun. Selain itu, di rek masjid juga ada

Qardhasan dari anggota, untuk keperluan

operasional masjid.  

 

Tahun ini Saldo Qard hasan ke organisasi lain

adalah 38.696,65 euro. Dengan membantu

pelunasan Qardhasan, berarti anda

menyumbang untuk pembelian masjid kita.

Selain itu, sumbangan untuk ekspansi lantai 2

selalu diterima dengan tangan terbuka. 

Jadi, salurkan zakat dan infak anda ke

Rekening Mesjid NL58 INGB 0006 2643 03 

 

 

Posisi per 10-06-2018 
Total €140.410,- 

Rek Kontribusi Anggota €2.108,- 
Rek Masjid €12.674,- 

Dana Haji/Umrah €104.267,- 
Rek OWM Management €750,- 

Dana OWM Takaful €19.004,- 
Rek St. Vastgoedbeheer €107,- 

Kas €1.500,-

Keuangan
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Semoga Allah menerima puasa dan ibadah

kita selama bulan Ramadhan. Alhamdulillah

kita masih bisa bertemu lagi dalam Idul Fitri

1439H yang dirahmati ini. 

 

Atas nama Pengurus kami hendak memohon

maaf atas semua kesalahan dalam kata-kata

dan/atau tindakan yang di buat baik disengaja

maupun tidak disengaja. Kami hanya manusia

yang masih punya kekhilafan, mari kita semua

saling memaafkan dan mulai lagi dengan yang

baru dan bersih. Kembali ke Fitri. 

Pendidikan

Ramadhan Kareem...Ramadhan Mubarak,

kami dari bidang pendidikan PPME Al Ikhlash

mengucapkan selamat beribadah puasa di

bulan ramadhan yg penuh rahmat ini. 

 

Kegiatan pendidikan AIA di bulan Ramadhan

adalah sbb: 

 

1. Program Intensif belajar Al Quran , yg kita

bagi menjadi 2 grup, Grup Iqra dan Grup

Alquran, dengan menitikberatkan kepada ilmu

Tajwid. Program ini ditujukan untuk segala

usia dan waktu belajarnya adalah setiap hari

selama bulan Ramadhan, mulai pukul 16.00 -

20.00. Kami memberikan kebebasan buat

seluruh peserta yg ingin datang antara rentang

waktu di atas. 

 

2. Program Imam Taraweh untuk para Remaja

di akhir pekan, Jumat - Sabtu di utamakan

bagi yang bacaannya sudah bagus dan sudah

Akil baligh. 

 

3. Lomba MTQ dan Hafalan Quran Juz 30, yg

dilaksanakan pada saat Nuzulul Quran, Jumat

,1 juni 2018, pukul 19.30- 21.30.  

 

Besar harapan kami untuk semua jamaah dan

para orang tua dan seluruh keluarga

meramaikan kegiatan khususnya di mesjid

PPME Al Ikhlash selama bulan Ramadhan

khususnya untuk kegiatan bidang pendidikan. 

 

Akhirul kalam, wabillahitaufik wal hidayah

wassalamualaikum wr wb. (Bid.Pendidikan) 

Dana haji/umrah berkembang pesat karena

peserta Haji 2018 kebanyakan telah melunasi

ONH. Anda dapat pula menabung untuk

haji/umroh disini, untuk anda maupun untuk

hadiah. Transfer dengan menulis nama dan

tujuan ke Rek Tabungan haji/umrah: NL21
INGB 0006 8993 49  
 

Dana Takaful OWM dipakai untuk reservasi

tanah makam, pelaksanaan ritual

pemakaman jenazah dan operasional untuk

dana darurat 2000e per anggota. Diharapkan,

dana darurat ini akan terus bertambah,

sehingga lebih banyak orang dapat dibantu

bila asuransi pemakaman atau uang tunai

mereka tidak mencukupi untuk pengurusan

jenazah. Rekening Uitvaart fonds : NL47
INGB 007 0288 61

PPME Al Ikhlash Amsterdam menawarkan

jasa ini secara cuma-cuma

Pengajar akan diberikan ongkos transport 

Materi dan bahan sudah ada

D I C A R I  S U K A R E L A W A N  P E N G A J A R

 
Silahkan hubungi ibu Lia ppmeyouth@gmail.com 
Les bahasa indonesia 2x sebulan tiap hari Minggu
ke-1 & ke-3 (12:00-13:00) 
Les Nederlands 2x sebulan tiap Jum'at ke-1 dan
ke-3 (19:30-21:00)

A. BAHASA INDONESIA 
B. NEDERLANDS

In syaa Allah, tahun ini PPME AIA kembali

akan memberangkatkan rombongan haji

dalam jumlah yang cukup banyak. Sekitar 25

orang lebih telah mendaftar bahkan sebagian

besar telah melunasi pembayaran ongkos

naik haji (ONH), alhamdulilaah. 

 

Masih tetap terbuka kesempatan untuk

mendaftar sampai dengan pertengahan

Syawal atau kira-kira akhir Juni 2018.

Hubungi Bp. Ust. Fattah +31 6 28366509.

Hajj Center 

PPME Al Ikhlash Amsterdam menawarkan
layanan ini secara gratis
Pengajar akan diberikan ongkos transport, jika
diinginkan
Workshop bisa mengenai apa saja, memasak,
skills, software, fotografi, membuat kue,
menjahit, ekonomi, parenting, coaching dlsb.

D I C A R I  S U K A R E L A W A N  P E N G A J A R

 

Silahkan hubungi ibu Lia ppmeyouth@gmail.com untuk

informasi selanjutnya 

WORKSHOP



WORKSHOP MANASIK HAJI 
26 &  27 MEI & 10 JUNI 

5

Alhamdulillaah, selain Program Harian Ramadhan, PPME juga menggelar beberapa event khusus Ramadhan. Tingginya
animo peserta terlihat di sana, bahkan sampai ada event yang dibuatkan follow upnya. Yuk, kita simak laporannya. (AVI)  

Ringkasan

Ramadhan Highlights 

Untuk membekali calon jamaah haji dan

umroh, PPME AIA mempersiapkan acara

workshop manasik haji. Sebenarnya tiap

Minggu ke 4 setiap bulan, selalu diadakan

bimbingan manasik. Namun, kali ini cukup

istimewa karena yang menjadi pembicara

adalah ustadz tamu kita dari Medan, Ust.

Prof. Muzzakir. Beliau juga telah mumpuni

dalam membawa rombongan haji dan umroh.  

 

Workshop ini dibagi dalam 2 hari, yaitu Sabtu

26 Mei dan Minggu 27 Mei. Hampir semua

calhaj datang. Bahkan karena haji merupakan

rukun Islam ke 5, sebenarnya bagus bagi kita

yang belum berilmu untuk datang ke majelis

ilmu seperti ini untuk persiapan bila sewaktu-

waktu kita bisa pergi ke Tanah Suci.  

 

Pada hari pertama, peserta mendapatkan

berbagai ilmu tentang Haji. Mulai dari

prinsipnya (hakikat haji) sampai ke cara

pengerjaannya (fiqh). Di hari kedua, peserta

belajar melihat situasi ka’bah dan juga praktek

memakai ihram dan bertawaf, dengan

bantuan mock-up Ka’bah. 

 

Acara ini cukup padat, namun para peserta

yang haus ilmu ini merasa kurang cukup,

karena keterbatasan waktu membuat sesi

tanya jawab dipotong. Akhirnya, Panitia

Ramadhan pun membuka sesi workshop

tambahan yang diadakan pada hari Minggu,

10 Juni. Kembali peserta banyak yang datang

tak hanya dari calhaj. Bahkan ada beberapa

orang yang lalu mempertimbangkan untuk ikut

mendaftar haji tahun ini. Semoga Allaah

memudahkan jalan bagi mereka semua. 

 

Setelah workshop ini, bimbingan manasik di

tiap minggu ke 4, tetap akan berjalan setelah

liburan Ramadhan. Jangan lupa datang ya. 

 

 

Pada hari Sabtu, 9 Juni, 

Deen Travellers kembali

datang ke Gedung PPME

AIA dengan membawa

hadiah…PEPOHONAN! Ya,

hari itu anak-anak

madrasah beraktivitas

dengan menanam pohon.

Tahukah kamu, ternyata  

menanam pohon itu adalah

ACARA TANAM POHON 
DEEN TRAVELLERS - 9 JUNI 

sedekah jariyah seperti termaktub dalam HR.

Muslim dalam Al-Musaqoh (3945)? Ingat kan

sadakah jariyah adalah salah satu amalan yang

pahalanya tak pernah terputus selain ilmu yang

bermanfaat dan anak yang soleh(a). [HR. Muslim

dalam Kitab Al-Washiyyah (4199)]. 

 

Dan anak-anak amat bersemangat mengikuti

kegiatan menanam pohon ini. Tak ada lahan? Pot

pun jadi. Tiga pot besar pun disiapkan beserta

isinya. Anak-anak sibuk kerjasama mengisinya

dengan tanah, pupuk dan tidak lupa cacing,

penggembur tanah alami. Lalu terakhir diisi

dengan pohon buah, tanaman bumbu dan juga

bunga di tiap pot yang berbeda. 

 

Perlu kita apresiasi antusiasme anak-anak kita.

Walau ada yang takut cacing, tapi mereka tetap

memegangnya untuk dimasukkan ke pot. Saat

bau kompos menyengat hidung, mereka tetap

bekerja sambil tertawa-tawa dan berseru,

‘Bau..bau’. Secara keseluruhan acara ini cukup

berhasil memberi anak-anak gambaran tentang

Islam dan lingkungan hidup, karena tidak sekedar

menanam saja, tapi Deen Travelers juga memberi

cerita dan hadits yang berhubungan dengan

kegiatan hari itu. 

LOMBA MTQ & HAFALAN 
ANAK 1 JUNI 
Acara tetap yang juga tak pernah ketinggalan

di bulan Ramadhan adalah Lomba MTQ dan

Hafalan Juz Amma untuk anak. Kali ini

dengan juri tunggal ustad hafizh kita Ust Ali

Irham. Sungguh membanggakan para

orangtua melihat anak-anak mereka berani

maju tampil dan membacakan ayat-ayat suci.

Juga mengharukan bagi sebagian orangtua

melihat perkembangan anak mereka dari

tahun ke tahun tampil di event ini.

Kemenangan bagi sebagian besar mereka

tidaklah terlalu penting. Kemauan anak untuk

mendekati Quran sudah menjadi piala

tersendiri bagi mereka. Semoga anak-anak

tersebut menjadi hafiz hafiza yang soleh

soleha. 

 

Adapun pemenang lomba tahun ini adalah;

juara 1 Maisya Muzzain, juara 2 Nabila

Hasibuan, juara 3 Rafi Suryo. Selamat dan

terus semangat menghafal Quran ya. 

Setiap tahun di bulan Ramadhan, diadakan acara

Khatmil Quran yaitu mengkhatamkan Quran dengan

tadarus bersama-sama. Jamaah berkumpul untuk

membaca Al-qur’an bersama-sama kemudian

peserta yang hadir dibagi untuk membaca satu

halaman atau satu hizb atau satu juz umpamanya,

lalu yang lain mendengarkan. Kemudian setelah

semua selesai membaca bagiannya, ditutup dengan

bersama-sama membaca surat-surat terakhir,misal

dari Ad-Dhuha atau Al-Qadr dll sampai

dengan An -Nas ditambah 5 ayat pertama Al

Baqarah. Kemudian membaca doa khatam

quran. Selesailah rangkaiannya dalam lebih

kurang 2 jam.  

 

Bagi yang belum bisa lancar membaca pun

menjadi dorongan karena adanya tadarus

bersama dan ada ustadz pembimbung. Bila

tidak tahu cara membacanya, ada ustadz dan

teman yang dapat dijadikan tempat bertanya.

Kalau di rumah, tentunya tidak bisa seperti

itu.  Jadi jangan lewatkan kegiatan ini bila

tahun depan kita kembali menemui

Ramadhan. 

HAFLAH KH0TMIL QURAN 
8 JUNI 
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Kondisi ini sangat berbeda dengan beberapa komunitas Muslim

(negara) lain yang memiliki persyaratan super ketat, seseorang masuk

Islam. Misalnya, mereka yang ingin bersyahadat harus belajar tentang

Islam terlebih dahulu hingga beberapa bulan. Setelah dianggap layak, ia

baru boleh mengucapkan syahadat. Ada juga kasus (di kota) lain,

bahwa seorang yang baru masuk Islam tidak diperkenankan

menjalankan ibadah haji hingga beberapa tahun ke depan. Padahal ia

sudah masuk Islam dan mampu menjalankan rukun islam yang ke lima. 

 

Berdasarkan analisa Bidang Litbang PPME Al-Ikhlash Amsterdam,

pilihan seseorang ingin menjadi Muslim memang memiliki beberapa

motif dan orientasi. Tentu saja, hal ini tidak lepas dari hidayah Allah

SWT yang datang ke jiwa mereka. Namun apa yang patut kita lakukan

adalah mengapresiasi pilihannya itu dengan memberikan memudahkan,

bukan malah memberatkan. Sehingga mereka akan dapat merasakan

bahwa Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. 

 

Adapun pola kemudahan itu adalah; pertama dengan membuat afspraak

kapan waktu yang baik seseorang ingin mengikrarkan syahadat.

Sejak mengenal Uni Efie dari padang, saya sudah tertarik untuk melakukan ibadah puasa.  

Karena sering mendengar tujuan puasa, yaitu selain kewajiban sebagai umat Islam juga  

ingin turut merasakan orang orang yang menahan lapar di bulan puasa. Waktu bulan puasa 

dahulu, saat saya berkunjung ke Padang sebagai tamu dimana hampir setiap orang di Padang 

bangun tengah malam untuk bersahur, saya pun ikut bangun dan ingin mencoba untuk berpuasa. 

Dari mencoba-coba sampai sekarang puasa  berjalan lancar bahkan tidak pernah bolong.  

 

Pengalaman pertama puasa hanya sakit kepala saja. Namun setelah dijalani selama bertahun-tahun  

(26 tahun) puasa wajib sudah biasa dilakukannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. 

Lebaran di Belanda biasanya kami melakukan open house.Namun sejak kesehatan terganggu 

frekuensinya jadi berkurang. Menyambut hari lebaran kami membuat kue kue dan masakan ciri khas 

lebaran. Kami biasanya melaksanakan sholat Idul Fitri di mesjid dan langsung sesudahnya pergi ke 

KBRI untuk beramah tamah dan tentunya makan lontong sayur. Makanan tradisi lebaran kami adalah 

sate padang,. Kata orang orang masakanku sangat enak. Boleh dicoba loh! 

Uda Daniel Carelse: Terpesona dengan Persaudaraan Islam 
Pengalaman Spiritual

Muallaf Center 

Selama setahun terakhir, lebih dari 10 orang telah mengucapkan dua kalimah syahadat

melalui bimbingan PPME AL-Ikhlash   Amsterdam. Kebanyakan dari mereka adalah

penduduk lokal yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT dan merasa yakin bahwa Islam

adalah sebuah jalan kebenaran. Selain itu, mereka juga merasa nyaman dengan keramah-

tamahan serta keterbukaan Islam yang dikembangkan oleh masyarakat Muslim Indonesia

ini. 

Kedua, proses pengucapan syahadat yang dilaksanakan di PPME

Al-Ikhlash Amsterdam dengan Imam dan beberapa saksi. Ketiga,

memberikan sertifikat keislaman mereka setelah proses syahadat

berlangsung. Setelah proses-proses tersebut dilalui, baru kemudian

mereka diberi bimbingan secara intensif untuk menjadi Muslim yang

kaffah, misalnya bagaimana tata cara melakukan wudhu, shalat,

puasa, zakat dan haji. PPME Al-Ikhlash Amsterdam juga telah

menyediakan forum pengajian berbahasa Belanda. 

 

Dengan demikian, memudahkan jalan seseorang yang memiliki

niatan berhijrah ke dalam Islam adalah tuntutan strategis organisasi

yang memiliki visi dan misi ke depan. Sebagai duta Islam Indonesia

di Belanda, PPME Al-Ikhlash Amsterdam adalah salah satu

representasi organisasi Islam yang lebih mengedepankan

kemudahan dengan sikap-sikap tasamuh (toleran) tawazun

(seimbang) dan tawasuth (moderat). Ini sesuai dengan pemahaman

Islam ahlussunah wal jamaah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad

SAW. 

Di lingkungan keluarga dan di tempat pekerjaan selama saya melaksakan puasa alhamdulilah tidak ada masalah. Mereka sangat toleransi dan

merasa takjub karena saya dapat menahan rasa lapar dan haus dalam waktu yang lama. 

 

Dua kalimat syahadat 
Disini saya ingin bercerita proses memeluk agama Islam. Waktu saya traveling ke Turki menjelajahi kampung-kampung, di sana saya melihat

dan merasakan persaudaraan yang kuat sesama muslim. Dimana mana orang dengan ramah menawarkan sesuatu dengan cara kekeluargaan.

Disitulah hati saya mulai tertarik dengan Islam terutama tradisi orang Islam antar sesama. Hal ini sangat amat melekat di fikiran saya sampai di

Indonesia pun fikiran dan perasaan itu masih melekat. Karena keramah tamahan orang Islam di Turki dan orang Islam di Indonesia, akhirnya

saya bertanya..apa syarat-syarat menjadi muslim. Tidak perlu menunggu waktu panjang saya untuk memutuskan menjadi muslim. 26 tahun

yang lalu saya diIslamkan di Depag di Indonesia. Setelah membaca dua kalimah syahadat terasa ada sesuatu yang menusuk dingin dari

punggung ke dada.Tubuh saya terasa ringan seperti saya mau terbang dan hati ini merasa damai. (Neng Ifa) 

Bid. Litbang - Ust. Ibnu Fikri 

Memudahkan Jalan Menuju Islam



Perbedaan Zakat dan InfaqTahu Islam

Menyambung tulisan di Edisi 3 PPME AJO,

tentang sedekah, infak dan zakat, kali ini

kami mencoba menjelaskan secara lebih

detail tentang perbedaan Zakat dan Infak. 

Ada 4 aspek, yaitu : 

1. Perbedaan Hukum.

Keduanya sama-sama merupakan

pembagian hadiah secara materi untuk

kebaikan. Tetapi Zakat hukumnya adalah

wajib. Sedangkan infak hukumnya adalah

sunnah.

2. Perbedaan di lihat dari siapa saja yang

boleh menerimanya.

Zakat diberikan hanya kepada 8 golongan

saja, di antaranya fakir, miskin, amil, mualaf,

hamba sahaya, orang berhutang, orang

yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang

sedang dalam perjalanan (Q.S. At-Taubah

ayat 58-60).

Infak dapat diberikan kepada siapa saja,

akan tetapi lebih diutamakan untuk diberikan

kepada orang tua, kerabat dekat,

 

anak yatim, orang miskin dan musafir (Qs Al

Baqarah:215). Disinilah salah satu point penting

perbedaannya. Zakat tidak boleh diberikan kepada

orangtua dan keluarga inti, karena mereka

termasuk golongan yang dinafkahi pemberi zakat.

Dari nafkah inilah kata Infak berasal.      

3. Perbedaan Waktu Pembayaran.

Waktu pembayaran antara zakat dan Infak juga

berbeda. Zakat dibayarkan pada waktu yang telah

ditentukan. Sebagai contoh, zakat fitrah yang

dibayarkan hanya pada penghujung bulan

Ramadhan sebelum Idul Fitri, atau zakat maal yang

dibayarkan hanya saat telah mencapai nisab dan

haulnya.

Sementara Infak dapat dibayarkan kapanpun kita

mau. Ketika ada kelebihan rezeki misalnya,

kemudian kita terdorong untuk berInfak kita bisa

menunaikannya sebagai amalan yang utama.

4. Perbedaan Jumlah yang dibayarkan.

Jumlah zakat telah ditentukan kadarnya  dalam Al-

Quran dan Hadist yaitu sebesar 1 sha atau kira-kira

2,5 kg beras per jiwa.

Untuk di Belanda, ukuran tersebut dikonversi

dengan  perhitungan dari pihak Masjidnya

masing-masing. Jumlah pembayaran Zakat

Fitrah tahun 2018 di PPME Al Ikhlas

Amsterdam sebesar €8 perjiwa. 

Zakat maal secara umum adalah 2,5% dari

harta yang terkumpul bila nilainya sudah

sama dengan 85 gram emas selama

setahun. 

Sedangkan jumlah Infak tidak ditentukan

besarnya. Kita bebas ber-Infak sebagian

harta kita sesuai dengan kemampuan dan

keikhlasan. 

Demikian sekilas mengenai perbedaan zakat

dan Infak. Semoga dengan memahami

perbedaannya, kita bisa semakin termotivasi

untuk menjadi pribadi muslim yang lebih

baik, sehingga kita bisa semakin sadar

pentingnya berzakat dan ber-infak. (Ade S) 
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Banyak yang dapat dipelajari selama sebulan ini dari kedua
ustadz kita. Sampai tips kesehatan pun kita dapatkan. Apakah
itu? Berikut ringkasannya 

1. Gaya hidup sehat ( tidak merokok,hindari miras dan narkoba)
2. Gizi Yang halal dan baik ( halalan thayyiban) berimbang,
banyak makan buah dan sayur, kurangi garam, gula, gurih
3. Gerak badan
4. Genapkan tidur 7-8 jam per hari
5. Giatkan amal ibadah, shalat berjamaah di asjid, dhuha,
tahajud, puasa senin dan kamis, mengikuit tadarus dan taddabur
Al-Quran
6. Gaul, silaturahmi dengan keluarga dan shabat. Tidak berdiam
diri dalam kesunyian di rumah
7. Galakkan hobby: renang, mancing pelihara bunga dll
8. GIVE: memberi sesuatu yang bermaanfaat untuk orang lain
9. GEGANA: geliasah, galau , merana. Akan terhindar dengan
menata hidup, berdzikir, selalu
bersyukur, sabr.
10. GAIRAHKAN hidup harmonis dengan pasangan dan
keuarga besar. Saling menyayangi, mencintai dan perhatian.

Ingin tahu penjelasan secara menyeluruh? Tonton saja video
rekamannya di Youtube PPME AJO atau Facebook Page PPME
AIA di tanggal 5 Juni 2018 dengan nama tautan "Tausiyeh oleh
Prof. Dr Muzekkir Ma dg tema upaya hidup sehat". 

OLKA
Olah Raga & Kesehatan

 Ust. Prof.Dr.h. Muzakkir,MA 

UPAYA HIDUP SEHAT & BAHAGIA DENGAN 10-GSaat kedua ustadz mendapat undangan untuk berdakwah di Masjid
Al Hikmah Den Haag, Redaksi PPME AJO pun turut serta untuk
mengintip kegiatan Ramadhan di cabang PPME tertua ini. 

PPME Den Haag saat ini bermarkas di Masjid Al Hikmah yang
merupakan masjid Indonesia terbesar di Belanda. Namun, karena
statusnya hanya sebagai penyewa, maka aktivitas PPME Den Haag
di masjid ini hanya terbatas pada hari Sabtu saja.  

Kegiatan berbuka kali ini didahului dengan khatmil Quran yang
dipimpin oleh ust. Ali Irham. Lalu acara iftar digelar di ruang bawah
dan makanan kecil untuk berbuka pun dihidangkan ala-ala Saudi
dimana peserta makan berhadapan dengan piring makanan di
depannya. Setelah snack, lalu dilanjutkan dengan sholat maghrib
barulah  makan besar.  

Saat makan, kami pun sempat mengobrol dengan pengurus PPME
Jongeren ibu Rita. PPME Jongeren Den Haag terkenal solid dan
banyak pesertanya. Kata ibu Rita, salah satu kunci agar remaja mau
ikutan bukan hanya dari materi yang diberikan dan bahasa yang
dipilih, tetapi terutama sekali dari peran orang tuanya yang harus
gigih membawa anak-anak remajanya ke mesjid. Mereka harus
memiliki perasaan memiliki terhadap mesjid dan ikut terlibat dalam
berbagai kegiatan yang mereka prakarsai sendiri. Ide-ide pun
bermunculan saat itu, tapi karena terbatasnya waktu, kami pun
menyudahi diskusi.  

Jamaah sholat tarawih di sana sangatlah ramai dan bukan hanya
orang Indonesia saja, tetapi juga Marokans dan Turks.  

 Silaturahim ke Saudara Tertua 

PPME DEN HAAG & MASJID AL HIKMAH 
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w w w . p p m e a l i k h l a s h a m s t e r d a m . n l

S O C I A L  M E D I A

J A N  V A N  G E N T S T R A A T  1 4 0  

1 1 7 1  G N  B A D H O E V E D O R P

C O N T A C T

Vrijdag, 1 Juni 2018
19:30 - 21:30

Nuzulul Qur'an

Dhr. Abdul Wahid van Bommel

Zaterdag, 14 Juli 2018  
13:00 - einde @ TBD

Bazaar, BBQ & Sport  

Eid ul Fitr
15 Juni 2018 08:00-10:00 
El Amien School, Amsterdam

Badminton - Tafel tennis - Volleybal 
El Amien gebouw 

Saaftingestraat 312, 1069 BW Amsterdam  

Juni (17, 24), Juli (1,8,15,22,29) 10:00-15:00 

Koordinator: Dhr. Trimo +31 6 17489733 

Zaalvoetbal 
Cluppi, Johan Huizingalaan 91, t i jd verschilt per week,  

bel coordinator: Erwien Samantha +31 6 54326707 

S P O R T

E V E N T    

J U N I  -  J U L I
P P M E  A L  I K H L A S H  A M S T E R D A M  

Vereniging PPME Al Ikhlash Amsterdam 
Jan van Gentstraat 140, 1171 GN Badhoevedorp 

KVK 65033264 

"Lessen van Ramadhan" 
9 Juni 20:00-21:30

Zaterdag 2 Juni 21:15-21:30 
Prijsuitreiking

Z A T E R D A G  -  S A B T U

Istighosah Akbar 
2 Juni Tausiyah in het Nederlands 
7 Jul i  2018 Tausiyah in het Indonesisch 
18:00-einde 
Dhr. Noer Fatah Taufiq  
+31 6 28366509 

Jum'ah gebed  
sholat Jum'at 
Elke vri jdag +/- 12:45-13:45 
Dhr. Noer Fatah Taufiq  
+31 6 28366509 

V R I J D A G  -  J U M ' A T  

. 
.  

R A B U   -   W O E N S D A G

Pengajian Rabu 
Juni (20,27)   
Juli (4,11,18,25)  
16:00-19:30 
Ibu Mutqiyah  
+31 6 10833229

IQRA/LEES 
Pengajian bapak-bapak  
Juni (21) -  Juli  (4,  18)  
19;00-21:00 
Dhr. Ronald Ali  Moestar   
+31 6 14728266 

D O N D E R D A G  -  K A M I S

Tahfidz Qur'an groot & klein 
Juni (22,29), Juli (6,13) 2018 

19:00-21:00 
P. Hasanul Hasibuan  

+31 6 24948609

Pengajian Minggu 
13:00-16:30  

Juni (17, 24),  
Juli (1, 8, 15, 22, 29)  

+316 28366509 

Z O N D A G  -  M I N G G U

Madrasah - graag op tijd 
Juni (24); Jul i  (1,8,15) 2018  
12:50-16:30 
PPME JODA 
22 Jul i  2018 13:30-16:30 
P. Hasanul +31 6 24948609 

PPME DUTI 
Nederlandstalige Lezing/gesprek 
Juni (17), Jul i  (1,15), 2018 12:30-16:00 
Dhr. Abd. Rahman Mittendorf 
+31 (020) 692 05 12 

Sholawat Barzanji 
Juni (16), Juli (21)  
18:00-20:00 2018

in samenwerking met ;
PPME Wilayah 
PPME Den Haag 
PPME Rotterdam 
PPME Breda 
PPME Heemskerk




