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Live streaming

Redactie

Hebben jullie het al gezien op Facebook en
soms ook op youtube? De lezingen zijn te
volgens elke dag via Facebook. Niet alleen de
lezingen, soms werdt het gebed ook live
verzonden. Zo kan iedereen thuis volgen, thuis
mee bidden, of gewoon luisteren van de lezing
of het gebed. Want in deze heilige maand
hebben we ustad Ali Irham als iman en zijn
stem is zuiver en mooi.
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Contributors:
Ifa nurlisfiani, Ade sinaga, Lia hestina, Vica
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We zijn LIVE te volgen via:
Op facebook
PPME AIA

Ramadhan Update

Op Youtube

Korte Evaluatie
Moge Allah onze inzet en iebadah tijdens de
Ramadhan accepteren. Alhamdulillah kunnen
we elkaar weer nog zien in deze gezegende
Eid ul Fitr 1439H.
Namens het bestuur willen we ons
verontschuldigen voor alle fouten in woorden
en/of daden, we willen u onze oprechte
vergiffenis vragen. We zijn maar mensen, laten
we allemaal vergeven en vergeten, en weer
met een schone lei beginnen. Terug naar Fitr.

Vaste Lezing dagelijks na Magrib
Omdat we twee ustads hebben, is het voor
ons mogelijk om iedere avond na Magrib
gebed een vaste lezing te houden. Jullie
inzet om naar de moskee te gaan wordt
beloond door extra kennis/ilm mee naar
huis te brengen en aan andere te delen
inshaAllah.

Review bijzondere programmas

Dagelijks intensief Qur’an leren lezen

Er kwamen dagelijks tussen 16:00-20:00
mensen en vooraal kinderen om te leren
Qur’an te lezen van ustad Ali Irham. Het
aantal gevarieerd tussen 6-12
mensen/kinderen. Het is fantastisch om te
zien dat mensen echt tijd voor maken en
moeite om hun kinderen naar de moskee te
brengen om Qur’an te lezen. We raden de
We willen meer Nederlandstalige leden en
mensen aan voor de volgende Ramadhan
mensen benaderen, en uiteindelijk onze
kinderen, want ze spreken Nederlands. Ze zijn om beter voor te bereiden, gezien het een
onze toekomst en daarom is het belangrijk om heilige maand is, grijp je kans om je relatie
een houvast te geven en het faciliteren van wat tot de Qur’an te verbeteren. Neem alvast vrij
als je het kan, niet vergeten, je beloning is
de leden nodig hebben. Onze inzet loont!
niet van je werkgever, maar van je
Mensen komen met de hele familie en voor
Schepper.
ieder zich hebben we programma elke
zaterdag.
Ibu Ifa is erin geslaagd om de sprekers te
hebben alhamdulillah. Volgend jaar moeten ze
zeker herhalen en waar nodig verbeteren.

Statistiek
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.

Trein van Consumptie
Dagelijks Iftar en Sahoor
Zoals de voorgaande jaren, loopt de
consumptie goed dankzij het goed coördinatie
van ibu Muti om alle mensen bij elkaar te
hebben. Zij neem elk Ramadhan een maand vrij
om bij de moskee te kunnen wezen om te
zorgen dat de logistiek goed loopt.

Er is een aantal bijzondere dingen dat we doen
deze Ramadhan, mede dankzij het doorzettingsvermogen van bestuursleden in het
maken van vorderingen. Deze vorderingen
kunt u in hier onder lezen.
Programma in het Nederlands
We hebben jullie gehoord en het bestuur wilt
het ook! En daarom hebben we elke zaterdag
anderhalf uur voor de iftar altijd een
Nederlandstalige lezing. Deze lezingen
werden/worden verzorgd door verschillende
sprekers waar o.a.: Prof. dr. Muzakkir (werd
vertaald in het Nederlands), Dhr. Ahmad
Kasijo, Dhr. Bari Muchtar en Dhr. Abdulwahid
van Bommel.

: PPME AJO kanaal

Volgende jaar willen we het leuker maken en
breder groep aanspreken door bijvoorbeeld een
bijzondere avond organiseren: Vegetarisch of
misschien vegan? Laat ons weten.
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Sosmed Team
Wat waren ze hard aan het werk en druk bezig
zeg! Van ieder lezing in het weekend worden
onze sosmed volgers ge-updated met
belangrijke punten van de lezing, zodat als je
niet naar de moskee komt, kan je ook
tenminste nieuwe dingen leren of je herinnering
verfrissen.
Foto’s moeten gemaakt worden en uiterlijk heel
veel video’s dat verwerkt moeten worden en op
onze Youtube kanaal te zetten. Dit allemaal,
zodat geen les is verspild en archief hebben.
Daarnaast waren er twee nieuwe edities die
gemaakt en gepubliceerd moeten worden.
Alhamdulillah , met een beetje doorzetting
vermogen en overwerk was het nog gelukt om
editie Ramadhan en editie Idul Fitri te
publiceren.
En tot slot, we hebben ook interviews gedaan
met de twee ustads, deze videos moeten we
nog verwerken en uploaden in Youtube,
inshaAllah.

Eid ul Fitr Voorbereiding
Net als in voorgaande jaren wordt het Eid-gebed
in het gebouw dat El Amien gehouden,
aangezien de capaciteit geschikt is voor meer
dan 1500 mensen.
De aankondiging van de viering van Idul Fitri is
al verspreid naar de jamaah/publiek. Volgens de
beslissing van de oelama in Den Haag op 5 juni
2018, valt Idul fitri dit jaar op de 15e van
Juni 2018. InshaAllah gaat het Eid-gebed om
09:00 CET beginnen.
Natuurlijk moeten we alles goed voorbereiden
en coördineren over alles dat met Idul fitri te
maken hebben zoals: soundsyteem, lokatie voor
gebed, binnen / buiten het gebouw, keuken,
eten / drinken, enzovoort.

Op Bezoek bij

PPME Den Haag &

Mesjid Al Ikhlas
Oudste familie

Kom allemaal naar El Amien op 14 Juni en help
Toen de twee ustadz een uitnodiging
mee. We gaan het El-Amien-gebouw versieren
ontvingen om lezing te geven bij de Al
om Eid al-Fitr 1439 H te vieren.
Hikmah-moskee in Den Haag, ging de
redacteur van PPME AJO ook mee om een
Het is belangrijk om te weten:
Vragen via Website
kijkje te nemen in de Ramadan-activiteiten in
1. Ustad Ali Irham zal als Imam tijdens het
Er worden meer en meer gebruik gemaakt gebed optreden
dit oudste PPME-filiaal. PPME Den Haag
van onze website en facebook pagina. Zo 2. Ustad Muzakkir zal de Eid-preek over met het heeft momenteel haar hoofdkantoor in de Al
Hikmah-moskee, de grootste moskee van
krijgen we regelmatig vragen via de
thema: “Back to Firah "
Indonesië in Nederland.
website en of via facebook. Het is gebleken 3. Live-streaming
4.
Er
zijn
foto’s
/selfie
plekken
beschikbaar
dat het hebben van website en social
5. Gratis eten, snack en drinken zoals de
Vanwege zijn status alleen als huurder, zijn
media platform heel erg belangrijk is om
voorgaande jaren
de activiteiten van PPME The Hague in deze
mensen te kunnen bereiken. InshaAllah
moskee echter alleen op zaterdag beperkt.
zullen we blijven proberen om verbetering
Deze doorbraak werd voorafgegaan door een
DICARI SUKARELAWAN PENGAJAR
te maken, want nog niet alles is perfect :)
Khatmil Koran onder leiding van ust. Ali
WORKSHOP
Irham. Vervolgens vond er een iftarevenement plaats in de kelder en werd er een
En de hoogte punt wordt de Eid ul Fitr, dat
PPME Al Ikhlash Amsterdam menawarkan
snack voor het breken geserveerd in
layanan ini secara gratis
wordt in El Amien school gebouw
Pengajar
akan
diberikan
ongkos
transport,
jika
Saoedische stijl, waarbij de deelnemers facegehouden.
diinginkan
to-face eten met bordjes voor zich. Na de
Workshop bisa mengenai apa saja, memasak,
snack, we gingen dan verder met maghrib
skills, software, fotografi, membuat kue,
gebed en dan een grote maaltijd. Tijdens het
menjahit, ekonomi, parenting, coaching dlsb.
eten hadden we ook tijd om te kletsen met
“Het Ramadan-programma is mooi
Silahkan hubungi ibu Lia ppmeyouth@gmail.com untuk
het bestuur van PPME Jongeren-mevrouw
informasi selanjutnya
samengesteld en professionals. bestuur en
Rita. PPME Jongeren Den Haag staat
Jamaah bezoek de moskee vaak, ze zijn
bekend om zijn solide en vele deelnemers.
Mevrouw Rita zei, een van de sleutels om
DICARI SUKARELAWAN PENGAJAR
zorgzaam en luisterend naar wensen”
meer tieners aanwezigheid te hebben in de
A. BAHASA INDONESIA
Prof. Dr. Muzakkir
moskee, is niet alleen de kontent en de
B. NEDERLANDS
gekozen taal, maar vooral van de rol van zijn
ouders die ijverig moeten zijn om zijn tiener
PPME Al Ikhlash Amsterdam menawarkan
jasa ini secara cuma-cuma
kinderen naar de moskee te brengen. Ze
Pengajar akan diberikan ongkos transport
moeten een gevoel van verbondenheid met
Materi dan bahan sudah ada
“Ik ben zeer onder de indruk van de
de moskee hebben en betrokken raken bij
verschillende activiteiten die ze zelf initiëren.
Silahkan hubungi ibu Lia ppmeyouth@gmail.com
hardwerk en hun vastberadenheid om
Ideeën kwamen op dat moment naar voren,
Les bahasa indonesia 2x sebulan tiap hari Minggu
hun dienst te geven aan jamaah”
ke-1 & ke-3 (12:00-13:00)
maar vanwege de beperkte tijd beëindigden
Les Nederlands 2x sebulan tiap Jum'at ke-1 dan
we de discussie. Gezamelijk Tarawih gebed
Ustad Ali Irham Lc.
ke-3 (19:30-21:00)
is er erg druk en niet alleen door
Indonesische mensen bezocht, maar ook
Afrikaanse afkomst, Marokkanen en Turken.
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Update Bestuur
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.

Financielle update

De staand per 10-06-2018
Totaal €140.410,Rek contributie €2.108,Rek Moskee €12.674,Haji/Umrah Fonds €104.267,Rek OWM Management €750,OWM Takaful Fonds €19.004,Rek St. Vastgoedbeheer €107,Cash €1.500,Contributie rekening
We houden een register bij van leden die in
2017 geen contrinutie hebben betaald en
nemen via e-mail / WA / sms / telefoon contact
met hen betreffende hun bijdragen voor de
betaling van contributie 2017. Wilt u contributie
betalen? U kunt naar deze rekening NL75
INGB 0001 4444 55 overschrijven
Qardhasan
Wil je bijdragen aan de aankoop en bouw van
onze moskee? Het is nooit te laat! Op dit
moment heeft PPME AIA nog steeds Qard
Hassan (schulden) voor de aankoop van het
gebouw in 2016 aan PPME Wilayah (hoofd
branch) en PPME Den Haag voor een totaal
van 43.000 euro. De betaling wordt in termijnen
betaald gedurende 5 jaar.
Daarnaast zijn er ook Qard Hasan (lening) uit
leden, voor operationele doeleinden van de
moskee. Dit jaar bedroeg het saldo van Qard
Hasan aan andere organisaties 38.696.65
euro. Door Qardhasan te helpen terug te
betalen, help u mee aan de aankoop van onze
moskee. Daarnaast zijn donaties voor
uitbreiding van de 2e verdieping altijd welkom.
Dus stuur je zakat en infak naar de volgende
rekening voor moskee
NL58 INGB 0006 2643 03.

Hadj-Umrah Fonds
Hajj / Umrah-fondsen groeien snel omdat
bijna alle deelnemers hebben betaald. Je
kunt hier ook voor Hajj / umroh sparen, voor
jezelf en voor geschenken. Schrijf de naam
en bestemming van het geld naar Haji /
Umrah fonds rekening:
NL21 INGB 0006 8993 49
OWM Takaful Fonds
Deze wordt gebruikt voor het reserveren van
een graf, het uitvoeren van begrafenis,
operationele begrafenisrituelen en de
noodfonds voor leden die niet genoeg
dekking en of eigen geld om de uitvaart uit te
voeren. De noodfonds bedraag op dit
moment Eur2000,-. Hopelijk zal dit fonds
blijven groeien, zodat meer mensen kunnen
worden geholpen worden met een
uitvaartverzekering.
Rekening Uitvaart fonds :
NL47 INGB 007 0288 61

Onderwijs
Ramadhan Kareem ... Ramadhan Mubarak,
wij van het onderwijsgebied PPME Al Ikhlash
feliciteren u en wensen u veel succes met
vasten in de genadevolle maand Ramadhan

Hajj Center
InsyaAllah gaat PPME AIA dit jaar best groot
aantal mensen voor Hadj gaat faciliteren. Op
dit moment zijn er ongeveer 25 mensen die
positief gaan met ons en de meeste hebben
de betaling al volledig betaald.
We zijn nog open voor nieuwe inschrijvingen
tot mid syawal of einde van Juni 2018.
Twijfel niet om in te schrijven of te informeren
hier over, doe het op het moment dat u het
kan. Dit is een roeping van Allah SWT.
Hubungi Bp. Ust. Fattah +31 6 28366509.

AiA-onderwijsactiviteiten in de maand
Ramadhan zijn als volgt:
1. Intensief programma om Al Koran te leren,
die we verdelen in 2 groepen,
a. Iqra Group
b. De korangroep, met de nadruk op Tajwid
Kennis(uitspraak) .Dit programma is bedoeld
voor alle leeftijden en de leertijd is elke dag
tijdens de maand Ramadhan, de activiteit
begint om 16.00 - 20.00 uur. We geven vrijheid
om quran of iqro te lezem aan alle deelnemers
gedurende deze tijd.
2. Het Imam-taraweh programma voor de
jeugd op weekenden, vrijdagen en zaterdagen
is vooral bedoeld voor degenen die al goed
quran kunnen lezen, goede tajwid (uitspraak)
hebben en al Akil Baligh zijn. (de puberteit
hebben bereikt)
3. Competitie MTQ en Verzen onthouden uit
juz 30 (hoofdstuk 30) uit de Quran, die word
gehouden op vrijdag 1 juni 2018, van 19:30 tot
21:30 uur (Nuzulul Quran).
Wij hopen dat alle gelovigen, de ouders, het
hele gezin de activiteiten bij te staan, in de
moskee PPME Al Ikhlash tijdens de
Ramadhan, speciaal voor deze educatieve
activiteiten.

4

In het kort

Ramadhan Highlights
Alhamdulillaah, naast de dagelijkse programma tijdens Ramadhan, PPME AIA heeft ook bijzondere extra's georganiseerd voor publiek. Er was groot belangstelling hierover
alhamdulillah dat we soms moest herhalen, laten we even een korte samenvatting hiervoor maken

WORKSHOP MANASIK VOOR
HADJ/UMRAH 26 & 27 MEI
& 10 JUNI

HAFLAH KH0TMIL QURAN
8 JUNI

Elk jaar wordt in Ramadan het Khatmil Koranevenement gehouden door de Koran samen te
lezen tot het einde tijdens gezamelijke tadarus.
De congregaties verzamelden zich om samen de
Al-Koran te lezen en de aanwezigen waren
verdeeld om bijvoorbeeld een pagina of een hizb
of een juz te lezen, waarna de ander luisterde.
Daarna zijn we uiteindelijk klaar met het lezen van
de sectie, afgesloten door het lezen van de laatste
letters, bijvoorbeeld van Ad Dhuha of Al-Qadr etc.
tot An-Nas plus de eerste 5 verzen van Al
Baqarah. Lees dan het gebed van de Koran. Het
duurt ongeveer twee uur lang, eenvoudig en kort
Bijna alle mensen die ingeschereven hebben
toch? Het fenomeen is misschien niet hetzelfde
voor hadj/umrah zijn gekomen. Omdat Hadj
als wanneer we de Koran alleen 30 juz lezen,
de vijfde pilaar van de islam is, is het eigenlijk PLANT A TREE
omdat sommige geleerden deze activiteit
goed voor ons allemaal die hadj nog niet heb
DEEN TRAVELLERS - 9 JUNI
beschouwen als het niet automatisch aflezen van
verricht om naar zo’n bijeenkomstente komen
-Op zaterdag 9 juni kwamen Deen Travellers de koran voor iedereen die mee lezen. Maar we
om ons voor te bereiden zodat we op elk
hebben tenminste onze tong nat gemaakt met de
weer naar PPME AIA gebouw met een
moment naar het Heilige Land kunnen gaan.
uiting van de Koran. Voor degenen die niet goed
geschenk ... BOMEN! Ja, die dag kregen de
hebben kunnen lezen is het een stimulans omdat
kinderen buiten een les over het belang van
Op de eerste dag krijgen deelnemers
er een tadarus bij elkaar is en er een leraar dat
herbebossing door bomen te planten.
verschillende kennis over de hadj.
Wist je dat het planten van de boom een goed ons kan begeleiden. Als je niet weet hoe je het
Vertrekkend van het principe (de essentie van
moet lezen, zijn er ustadz en vrienden die je kunt
doel is, zoals juist in HR. Moslims in AlHajj) tot de manier waarop het wordt
Musaqoh (3945) geschreven? Let op! Weet je vragen. Als het thuis is, kan het natuurlijk niet zo
uitgevoerd (fiqh). Op de tweede dag leerden
dat shodaqoh jariyah een daad is, waarvan de zijn. Dus mis deze activiteit niet als volgend jaar
de deelnemers om de situatie van de Ka’bah
beloning nooit is losgekoppeld/stopt, naast de we terugkomt tijdens Ramadhan.
te zien en te oefenen met het gebruik van
nuttige kennis en een plechtig kind (a). [HR.
ihramkleed en tawaf in praktijk brengen, met
Muslim in the Book of Al-Washiyyah (4199)]. En M T Q & R E C I T A T I E C O M P E T I T I E
behulp van een Kaaba-mock-up. Het
VOOR KINDEREN
de kinderen waren erg enthousiast om deze
1 JUNI
evenement is behoorlijk druk, alhamdulillah
boomplant activiteit te volgen. Geen land? Pot
kregen de deelnemers geen genoegen om te
Een van de vaste evenementen tijdens
was zo geregeld. Drie grote potten werden
blijven leren. Door tijdgebrek moesten we de
voorbereid en hun inhoud. Kinderen waren druk Ramadan is de MTQ en Qur’an memorisatie
vraag en antwoordsessie te laten doorbreken.
bezig samen te werken met bodem, kunstmest competitie Juz Amma voor kinderen. Deze keer
Uiteindelijk heeft de Ramadan-team besloten
met een single jury onze ustad hafizh Ali Irham.
en oh! vergeet de wormen niet, de natuurlijke
om een extra workshopbijeenkomst op
De ouders waren trots om hun kinderen te zien
aardeverzorger.
zondag 10 juni te organiseren. Er kwamen
De potten werden gevuld met appel- en peren- durven naar voren te komen en de heilige
veel deelnemers, zowel diegene die
bomen, dan fruitvoortplanting zoals frambozen verzen te reciteren. Voor sommige ouders was
ingescregen om op hadj te gaan dit jaar en
het fijn om de ontwikkeling van hun kind van
en ook specerijplanten zoals peterselie, biesook anderen die geintereseerd zijn om op
lok. Niet te vergeten zijn er ook bloemen zoals jaar tot jaar te zien verschijnen in dit geval.
hadj te gaan. Hopelijk maakt Allaah het voor
Overwinning voor de meesten van hen is niet
lavendel die werden geplant. We moeten het
iedereen gemakkelijk. Na deze workshop zal
erg belangrijk. De bereidheid van kinderen om
enthousiasme van onze kinderen waarderen.
de manasik-begeleiding elke 4e week nog
Hoewel de wormen een beetje eng waren voor de Koran te benaderen is voor hen een
steeds plaatsvinden na de Ramadanspeciale trofee geworden. Hopelijk worden
sommige kinderen, maar ze houden het nog
vakantie. Vergeet niet om ja te komen.
deze kinderen een goede hafiz/hafiza. De
steeds om in potten te stoppen. Wanneer de
winnaars van de competitie van dit jaar zijn; 1e
geur van compost de neus prikt, blijven ze
kampioen Maisya Muzzain, 2e winnaar Nabila
werken terwijl ze lachen en roepen:
Hasibuan, 3e kampioen Rafi Suryo.
’stinky..bah'.
Gefeliciteerd en keep up the good work met
Over het algemeen was het een succes!, de
kinderen kregen een nieuwe ervaring die zeker memorisatie!
voor hen allemaal gedenkwaardig is, bi
idznillah.
Om potentiële pelgrims, die op hadj of umrah
gaan te faciliteren, biedt PPME AIA een
bedevaartsworkshop Hajj aan. Elke 4de
zondag van de maand is er Manasik
workshop. Op dit moment is het bijzonder
omdat de spreker is onze gast een
hoogleraar uit Medan, Ust. Prof. Muzzakir. Hij
heeft ook ervaring met het vervoeren van
hadj en umroh-groepen. De workshop is
opgedeeld in 2 dagen, zaterdag 26 mei en
zondag 27 mei.
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De weg naar Islam vergemakkelijken

Muallaf Center

Research & Development afdeling - Ust. Ibnu Fikri
In het afgelopen jaar hebben we meer dan 10 mensen geholpen met het toetreden tot de
islam, onder leiding van PPME AL-Ikhlash Amsterdam. De meesten van hen zijn
buurtbewoners die hidayah/licht op hun pad krijgen van Allah SWT en er zeker van zijn
dat islam een weg van de waarheid is.
Bovendien voelen ze zich ook op hun gemak bij de gastvrijheid en openheid van de islam
die de moslimgemeenschap in Indonesië heeft ontwikkeld. Deze toestand is heel anders
dan sommige andere moslim (staats) gemeenschappen die super strenge eisen hebben,
voordat iemand bekeren tot de islam kan. Mensen die willen bekeren, moeten bijvoorbeeld eerst enkele maanden over de islam leren.
Eenmaal waardig bevonden, mag hij dan pas de shahada zeggen.
Er zijn ook gevallen (in andere steden) dat een nieuwe bekeerling de hadj nog niet mag uitvoeren voor de komende eerste jaren, ondanks dat
hij zich bekeerd heeft tot de islam en is hij in staat is om de vijfde pijler van de islam te doen. Op basis van de analyse van R & D afdeling van
PPME Al-Ikhlash Amsterdam, heeft de keuze voor iemand die moslim wil zijn, wel enige motief en oriëntatie. Natuurlijk kan dit niet worden
gescheiden van de leiding van Allah swt die naar hun zielen kwam. Maar wat we zouden moeten doen, is die keuze waarderen door gemak te
geven, en niet moeilijker maken. Zodat ze zullen kunnen voelen dat de de weg van islam is die rahmatan lil alamin is. Hoe kan je het
vergemakkelijken? Ten eerste door een afspraak te maken wanneer iemand het kan om het toetreden tot Islam te maken. Ten tweede, het
proces van het uitspreken van de shahada werd uitgevoerd in PPME Al-Ikhlash Amsterdam met Imam en verschillende getuigen. Ten derde,
we geven hun islamitisch certificaat nadat ze de shahada proces heeft verricht. Nadat de processen zijn doorgegeven, krijgen ze een
intensieve begeleiding om een goede moslim te worden, bijvoorbeeld hoe ze de wassing, het gebed, het vasten, de zakaat en de hadj moeten
verrichten. PPME Al-Ikhlash Amsterdam heeft ook een Nederlandstalig groep verzorgd. Zo is het faciliteren van iemand die de intentie heeft
om tot de islam toe te treden ingeregeld. Als de Indonesische ambassadeur van de islam in Nederland is de PPME AIA een van de
vertegenwoordigers van islamitische organisaties, die het gemak benadrukt met tasamuh (tolerante) houding van tawazun (gebalanceerd) en
tawasuth (gematigd). Dit is in overeenstemming met het Islamitische begrip ahlussunah wal jamaah, onderwezen door Profeet Mohammed
SAW.

Spirituelle reis van...

Uda Daniel Carelse: Verliefd op Islamitische Gastvrijheid
Sinds ik Uni Efie uit Padang kende, was ik geïnteresseerd in het vasten. Omdat de redenen van het
vasten, naast dat het verplicht is voor Muslims, samenhorigheid is in het meeleven met de wereld
bevolking in het beleven van honger en dorst. Lang geleden toen ik in Padang was (mijn eerste
Ramadhan) was ik te gast bij een sahoor avond waar iedereen middennacht wakker werd om sahoor
te doen. Ik ging ook mee doen om te proberen. Mijn eerste ervaring was dat ik hoofdpijn kreeg, dat
was het. Na jaren herhaling (26 jaar) is het vasten een deel van mijn leven geworden en kan ik niet
meer zonder.
Tijdens Eid ul Fitr
In Nederland doen we meestal ‘open huis'. Helaas is mijn gezondheid minder geworden. Bij het
verwelkomen van de dag van Eid hebben we koekjes en traditionele eten gemaakt dat typisch is voor
Eid. We doen meestal Eid-gebed in de moskee en vervolgens daarna naar de ambassade te
vertrekken iedereen te ontmoeten en natuurlijk lontong-sayur te eten.Het eten van onze Eid ul Fitr
traditie is saté padang,. Mensen zeggen dat mijn eten erg goed is. Misschien is het wel de moeite
waard om te proberen!
Ik ervaar geen problemen in mijn de gezinsomgeving en ook niet op het werk tijdens het vasten. Ze
zijn erg tolerant en verbaasd dat ik zo lang honger & dorst kan verdragen

De Shahadah
Hier wil ik vertellen over de toetreding tot de islam. In mijn reis naar Turkije, ging ik de dorpen in om de buurt te verkennen, waar ik de sterke
broederschap van medemoslims zag en voelde. Waar mensen vriendelijk waren en altijd iets aanbieden alsof ze aan eigen familielid aanbieden.
Daar werd ik geraakt en zo geïnteresseerd in de Islam en haar tradities. Daarna, toen ik in Indonesie was, was dit hetzelfde, het Islamitische
gastvrijheid en de familie gevoel raakte me weer. Uiteindelijk vraag ik .. hoe kan ik moslim worden. Ik hoef niet lang te wachten om te beslissen
en ik werd een moslim. Ongeveer 26 jaar geleden treed ik tot de Islam in ministerie van religieuze zaken in Indonesië. Na het reciteren van twee
Kalimah Shahadat voelt dat iets koud steekt van achter op mijn rug naar de borst. Mijn lichaam voelt zo licht als ik wil vliegen en het hart is
vredig.
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Sommige mensen beschouwen deze twee
praktijken nog steeds als dezelfde. In feite
hebben zakaat en Infak, gezien vanuit
verschillende aspecten, eigenlijk veel
verschillen.
Simpel gezegd, we verdelen Zakat en de
doneren (Infak) in vier aspecten:
1. Juridische verschillen. Zakat is verplicht.
Iedere moslims die een overschot aan
bezittingen heeft de verplichting om te betalen
voor 2 soorten zakat. Dat zijn zakat fitrah en
zakat mal. Het is zoals vermeld in het Woord
van God als volgt. Neem doneren (Infak) van
hun rijkdommen aan opdat gij hen daardoor
moogt reinigen en louteren. En bid voor hen;
uw gebed is voor hen inderdaad een bron van
geruststelling. En Allah is Alhorend, Alwetend.
(V.S. At-Taubah vers 103) . Omdat de
wettelijke liefdadigheid sunna is. Voor hen die
oprechtheid in hun hart hebben om een deel
van hun rijkdom te geven, zullen zij glorie in
de ogen van Allah verkrijgen. Terwijl degenen
die geen doneren geven, niet gemarteld
worden.

Verschillen Tussen Zakat
(Fitrah & Maal) & doneren (Infak)
De doneren kunnen betaald worden wanneer we
maar willen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is
van overmatige voeding, dan worden we
aangemoedigd om doneren te geven die we als
belangrijkste praktijk kunnen vervullen.
4. Verschuldigd verschil.
De hoeveelheid zakat is bepaald in de Koran en
Hadith. Zakat fitrah,in Indonesië, wordt
bijvoorbeeld 2,5 kg rijst per ziel vereist , en voor
zakat maal wordt 2,5% van je verdiensten
berekent. Voor in Nederland, aangepast aan de
informatie en berekeningen van de betreffende
moskee is de hoeveelheid Zakat Fitrah dit jaar bij
PPME Al Ikhlas € 8 per ziel/persoon. Hoewel de
hoeveelheid aalmoezen niet is gespecificeerd in
grote of geld, zijn wij vrij om sommige van onze
bezittingen op te geven in overeenstemming met
bekwaamheid en oprechtheid.
Zo dat was een glimp van informatie over het
verschil tussen zakat en de doneren. Hopelijk
door het begrijpen van de verschillen tussen de
twee, kunnen we meer gemotiveerd zijn om een
persoonlijk een betere moslim worden, zodat we
meer bewust van het belang van zakat en
doneren (Infak) kan zijn.

2. Verschillen van inzicht van iedereen die ze
mag ontvangen.
Het verschil tussen zakat en de doneren ligt in Wassalam
de groepen of personen die het ontvangen.
* uit verschillende bronnen
Zakat wordt slechts aan 8 groepen gegeven,
namelijk de armen, de amyl, de bekeerlingen,
de slaven, diegene die schulden hebben, hen
die in de weg van Allah te vechten, en zei die
op weg waren.
SPONGE
Het woord van God is als volgt. De doneren
Sport & Gezondheid
zijn alleen voor de armen en de behoeftigen
en voor degenen die daarbij werkzaam zijn en
voor degenen wier hart verzoend is en voor de
slaven en voor degenen die schuld hebben en
Ust. Prof.Dr.h. Muzakkir,MA
voor de zaak van Allah en voor de reiziger. Dit
Gezonde levensstijl (niet roken, alcohol en drugs vermijden)
is een gebod van Allah. En Allah is Alwetend,
Halal en goed voeding (halal thayyiban) gebalanceerd, eet veel fruit en groenten en
Alwijs. (Surat At-Tawbah verzen 60). Hoewel
verminder zout/suiker/hartig eten
doneren aan iedereen kunnen worden
Beweeg regelmatig/hardlopen/joggen
gegeven, verdient het meer de voorkeur om te
Slaap genoeg (7-8 uur per dag)
worden gegeven aan mensen die zich iets niet
Vermeerder je iebadah, bid vaker in de moskee, doe meer aan soennah gebed zoals
kunnen veroorloven, en de armen.
dhuha/tahajud, vast iedere maandag en donderdag volgens de soennah van de profeet,
reciteer de Qur’an alleen of samen in tadarus en taddabur Al-Quran
3. Verschil in betaaltijd.
Uitgaan. Familie en vrienden bezoeken en versterk de silaturahim band. Blijf niet in de stille
Het tijdstip van betaling tussen zakat en
van je huis.
aalmoes is ook verschillend. Zakat wordt
Start een hobby: zwemmen, vissen, tuinieren etc.
betaald op de afgesproken tijd. Bijvoorbeeld,
Geef: iets nuttigs geven voor anderen
iemand betaald pas aan het einde van de
Vermijd deze levensziekten: onrustig, bang en depressiviteit door altijd dankbaar zijn met
maand van de Ramadhan voor Eid, of zakat
wat we hebben, aan Allah denken door dzikir en wees geduldig.
maal worden alleen betaald wanneer nisab en
Leef in harmonie met je partner en grote familie, wees liefdevol en zorgzaam.
de houl hebben bereikt.

GEZOND EN GELUKKIGE LEVENSINSPANNINGEN
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