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LOL IN WALIBI
Hoogstepunt als beloning van
hard werk en gedrevenheid

NAAM ZEGT NIET ALLES
'SEBLAK'

KAN JE GOED
TEKENEN?!

Traditionele gerecht uit
Bandung

Onze 1e tekenwestrijd en al
kleine kunstenaren ondekt

RAYHAN
KENNISMAKING

Mijn naam is Rayhan, 15 jaar. Ik zit nu in 4
VWO en in de Madrasah zit ik in groep 3,
momenteel ben ik op Iqro 4/5, hetgeen
betekent dat ik al best Qur’an’s taal kan
lezen en binnenkort kan ik beginnen met de
Qur’an lezen inshaAllah. Of ik hobby's heb?
Ja! Parkour/Freerunnen, slapen, leuke
dingen doen/afspreken met vrienden.
Ik zit in PPME AIA Madrasah sinds ik 6
was, maar er was een periode dat ik 2/3
jaar niet naar de moskee ging, als ik me
goed kan herinneren was dat toen ik 10/12
was. Nu ben ik 15 en probeer ik elke
zondag en vrijdag naar de moskee te gaan.
In de klas waarin ik nu zit voel ik me heel
erg comfortabel en dat komt vooral door
mijn klasgenoten/vrienden, de stof die word
gegeven in de les is ook niet al te moeilijk
voor mij en is altijd interessant (godsdienst)
Qua arabisch lezen zit het ook wel goed.
Wat ik kan vertellen over de twee
gebouwen waar we hebben gezeten: Ik voel
me erg thuis bij ons huidige gebouw omdat
het nu "van ons" is, alleen jammer dat het
een beetje klein is. Voorlopig wil ik niet naar
een ander gebouw.
Verder, droeg Madrasah ppme bij aan bijna
al mijn kennis over de islam. En het is leuk
omdat ik mijn vrienden daar (weer) kan zien

Van links: Ade, Ifa, Vica, Lia

Meet de New Team
Wij zijn blij om te kunnen meedelen, dat ons redactieteam is
versterkt met nieuwe leden, om de start van PPME AJO beter
te laten gaan werken. Elk nieuw redaktielid heeft eigenschappen dat ons team sterk maakt.
Ontmoet Vica; zij is een getalenteerde freelance schrijfster
met een financiële achtergrond. We kunnen haar talent en
waardevolle input gebruiken. Zij gaat de binnenkomende artikelen reviewen en waar nodig verbeteren. Zij gaat ook artikelel schrijven, leuk toch?!
Ontmoet Ifa; zij was al in het begin van de bulletin bij het team
betrokken maar kreeg nog geen introductie, dus: bij deze. Zij
is een enthousiaste mama met veel inzicht voor verbetering.
Zij heeft een medische achtergrond. Door de week werkt ze in
het ziekenhuis als verpleegkundige.
Ontmoet Ade; Ade is een jonge enthusiaste mama die graag
iets voor anderen willen betekenen. Zij heeft een financiële
achtergrond, zij leert graag en staat open voor alle goedheid in
deze wereld. Zij wil graag haar Nederlands verbeteren door te
blijven leren en werken voor PPME AJO.

grafisch ontwerper gezocht
Nederlandse redakteur gezocht
Kom je ons team versterken?
Beheers je de Nederlandse taal goed
en kan je zo schrijven dat het
begrepen kan worden door
verschillende groepen?

Dan zijn we op zoek naar jou!
Bel 06 3709 1345
mail: ppmeyouth@gmail.com
voor meer informatie

Ben je creatief? Hou je van
visueel mooie ontwerpen?
Ben je leergierig?
Wij zoeken een jongen/meijse
om te leren hoe je een ontwerp
van de bulletin kan maken.
Workshop is 1x/2weken

Bel 06 3709 1345
mail: ppmeyouth@gmail.com

In het redactieteam vinden we het
belangrijk dat meer mensen, mama, papa,
oom, tante, oma, opa en vooral kinderen
deel nemen aan de PPME AJO.
Deelnemen kan via verschillende
manieren, denk aan: - nieuwtjes
doorgeven, stukjes schrijven over je
omgeving, grafish ontwerp, interviews
doen, ideeën en suggesties doorgeven,
geinterviewed worden over je eigen
activiteiten. Alles kan!
Binnenkort krijgen we ook versterking van
de jongeren en inshaAllah kunnen we hun
eerst inwerken voor iets groot en barokah.
Amien ya robbal alamin.

Bestuur Update

Onderwijs, Jongeren & Tafidz

Tijdens de vakantieperiode stopt het
werk niet en het bestuur werkt door. Om
een voorbeeld te geven van wat wij
allemaal hebben gedaan hieronder even
een update:

Voorzitter
Als voorzitter van
PPME AIA is Dhr. Rudi
niet weg te slaan van
zijn bijna dagelijkse taak: het regelen
dat alles soepel verloopt, verbinden van
mensen, het oplossen van problemen,
klachten, administratie, etc. Dat
betekent dat hij bijna elke dag naar de
moskee komt, ook is het maar een
uurtje. Laten we hem een klopje op zijn
schouder geven om onze steun te laten
blijken. En als je toevallig in de moskee
bent, maakeens een praatje met hem.

Onderzoek &
Ontwikkeling
We zijn heel erg tevreden en dankbaar met
Dhr. Fikri van de “RnD” afdeling. Naast
zijn PhD studie en werk voor de PCINU is
hij ook de trekker van de “RnD” afdeling.
Zoals we weten, PPME AIA en PCINU
een MoU hadden getekend waar PCINU
PPME AIA gaat helpen en faciliteren in
haar programma’s. En dat samenwerk
was gebloeid en een fruit al gegeven. Zo
heeft Dhr. Fikri samengewerkt met onze
Tafidz afdeling om te zorgen, dat er genoeg leraren zijn voor de Tafidz afdeling
en er goede sprekers zijn voor onze bijeenkomsten. Hij is een spin in het web,
hij werkt graag samen en luistert graag
naar de wensen van jemaah. Om dat te
kunnen bereiken heeft hij een survey
voorbereid voor alle leden om er achter te
komen hoe we kunnen verbeteren.
Binnenkort krijgen jullie hier meer over te
horen.
Samenwerking met externe instituten is
belangrijk: zo verbreden we onze kennis
en wisselen we ideeën uit. Daarom
ontvangen we studenten van UINSA om
PPME AIA te helpen en om er ook van te
leren.

Als er iemand is die zijn best heeft
gedaan de laatste paar weken, dan is
dat Dhr. Hasanul. Het kan niet anders,
hij heeft paar afdeling onder zijn hoed,
hij heeft alles moeten voorbereiden om,
van een nieuwe programma moesten
maken, de goede mensen moesten
aannemen en nog reporteren naar
bestuur. Een compliment van ons
allemaal dat hij dit allemaal heeft
gedaan. Alhamdulillah de programma's
zijn gestart. Natuurlijk is er altijd wat te
verbeteren, wij zijn ook maar mens,
maar als er iets wat jullie even willen
doorgeven, hij is er voor ons allemaal en
luistert graag. Schroom
niet om hem te bellen
of een praatje te maken.

Weet jij dat je nu als
volwassene ook terecht
kan voor Tafidz op Vrijdag?

Hebt je vragen of wil je een handje
helpen? Praat gerust met mevrouw Muti
of een van haar team, ze zijn meestal op
wonsdag en zondag in de moskee te
vinden!
Tot snel!

Penningmeester(es)
Dhr. Mukti en mevrouw Dina zorgen
ervoor, dat alle financiën goed worden
bijgehouden. En dat is niet een
makkelijke taak. Zo moesten ze van
verschillende afdelingen binnen de
PPME AIA geld innen en invoeren in het
systeem. Het is een zware taak, het geld
is van de leden en alles moet kloppen.
Zij moeten het niet alleen aan de leden
verantwoorden maar ook aan Allah. En
dat is niet alles, er zijn andere diensten
dat wij ook aan onze leden en ook niet
leden verlenen. Hier zin onder andere:
- Sparen voor Hadj/Umrah
- OWM Takaful
- "Zakat Center PPME AIA"
Hier kunnen mensen hun zakat geven en
wij gaan ervoor zorgen dat het goed
terecht. Om een geslaagde dienst te
hebben, hebben we jullie steun nodig om
met je kennis te delen, zodat iedereen
weet wat voor diensten we in PPME AIA
hebben.

Geld /rekening overzicht

Consumptie Afdeling
Eid ul Adha moest natuurlijk goed
voorbereid worden, 700 mensen eten
geven is niet niets natuurlijk, maar
gelukkig, mevrouw Muti en haar team
had alles onder controle. Vervolgens
zijn er ook kleinere evenementen
gehouden zoals 1 Muharram onder
andere.
Top werk van Consumptie team.
Ga zo door!

Rekening contributie: € 7.552,81
NL75 INGB 0001 4444 55
Rekening Hadj/Umroh fonds € 14.537,24
NL21 INGB 0006 8993 49
Rekening Moskee € 20.485,39
NL58 INGB 0006 2643 03
Rekening OWM Takaful € 750,91
NL98 INGB 0006 9080 51
Rekening Uitvaart fonds € 12.440,55
NL47 INGB 007 0288 61
Stichting Vastgoedbeheer € 3.547,65
NL37 INGB 0007 0639 61
Total Bank & Kas PPME AIA
per 30 Sept 2017 € 60.814,50

Promotie en communicatie
Alhamdulillah hebben we onze eerste
editie van PPME AJO konden
publiceren. Het is een hoop werk en
organisatie om een geslaagd bulletin te
maken, maar gelukkig hebben we
ongelooflijk veel energie en
vastberadenheid om dit doel te bereiken
voor de volgende editie. En met jullie
steun kunnen we het doen. Dus heb je
nieuws of iets te vertellen? Laat ons op
tijd weten! Verder zijn we ook bezig om
onze website te vernieuwen en dat
neemt tijd, inshaAllah in november
kunnen we een nieuwe website
presenteren. En tot slot, zijn we ook
bezig om onze Facebook pagina te
verbeteren, zodat jullie altijd op de
hoogte kunnen blijven van al onze
evenementen en programma.
Facebook is gewoon van
tegenwoordig!

Butuh Ruangan Extra
Meer Ruimte Nodig
We zijn nu met de PPME Al Ikhlas al iets meer
dan een jaar in op de nieuwe locatie, het is
steeds meer een thuis en voelt al meeer als een
moskee. Alhamdulillah .. In dit gebouw hebben
we een gebedsruimte die vrij groot is. Er kunnen
ongeveer 200-250 mensen tegelijk bidden.
Daarnaast zijn er twee klaslokalen die elke
vrijdag en zondag intensief worden gebruikt. Met
de banken en stoelen kunnen alle leerlingen
tegenwoordig de lessen beter volgen. Naast de
twee klaslokalen is er ook een woonkamer
gecreeerd die tevens als kantine en
vergaderzaal dient. Boven is er een kleine
keuken, een lounge met vergaderzaal en een
Flex Plex hoek die door de VGB
(vastgoedbeheer / property management agent)
aan de leden kan worden verhuurd zodat de
Moskee wat inkomsten heeft. Deze inkomsten
kunnen worden gebruikt voor het bouwen,
onderhouden en ontwikkelen van deze moskee.
De nieuwe raad en alle AIA PPME-ambtenaren
zijn nu verenigd om ervoor te zorgen dat de
bestaande programma's in kwaliteit kunnen
worden verbeterdDit uiteraard door de kwaliteit
te verbeteren. Waardoor er meer broeder en
zuster naar de moskee/cutureel centrum zullen
en willen komen. . Alhamdulillah hopelijk is de
moskee elke vrijdag en zondag vol aanbidders
van 4 jaar tot volwassenen.

Dawah
Stel je voor, er zijn momenteel drie groepen
Madrasah-kinderen, er is een jeugdgroep, er is
een Mu'alaf-groep en er isdames
georganiseerde groep, Kan je zes groepen
voorstellen in een gebouw met drie afgesloten
ruimtes en twee open kamers?
Bestuursvergaderingen worden ook soms buiten
of in de woonkamer gedaan. Zeker,we moeten
roeien met de riemen die we hebben. De
jeugdgroep wordt meestal in de lounge
gehouden, maar aangezien de lounge open is,
is er eigenlijk een gevoel van ongemak en is het
een beperking.
U vraagt zich misschien af waarom de
activiteiten aan het einde van de week zijn. Dat
is omdat we in Nederland maandag tot vrijdag
werken, naar school gaan of college hebben.
Zaterdag is een dag van sport of muzieklessen,
zelfs veel mensen werken nog steeds op
zaterdag. Zondag is de enige kans om onze
horizon over religie te verbreden. Daarom is het
tijd om na te denken over de uitbreiding van de
tweede verdieping, zodat PPME AIA haar leden
de beste kan geven. Het bestuur horen graag op
inputs en ideeën van de leden, het kan in het
meedenken en energie besteden voor het
realiseren van fase 2 of eventueel financieel
kunnen bijdragen.

Een tijdje heeft Dhr. Fattah gezocht
naar een vervanging voor Dhr. Advan
Navis als secretaris van de dawah
afdeling. Helaas kan ustad Advan Navis
niet doorgaan met het werk als
secretaris van de Dawah afdeling en dat
is te begrijpen. Hij is druk bezig met zijn
PhD werk, vaste spreker van PPME
AIA, daarnaast heeft hij nog een vrouw
en kinderen die zijn aandacht nodig
hebben.
Wij wensen hem veel success met de
studie en familie, maar niet treurig, hij
komt ons nog helpen elke week met
Tafidz programma, dus we zijn hem niet
kwijt.
Vervolgens zijn we dankbaar dat Dhr.
Hadi is bereid om de taak over te
nemen. Dawah team heeft ook een
hoop werk on hun boord, ze moeten
bijvoorbeeld iedere week een spreker
regelen voor allerlei programma’s. Bijna
alle vragen en programma van PPME
AIA worden eerst via Dawah team
gekonsulteerd.

Voorzieningen
Dhr. Anto heeft laten zien, dat hij iemand is waar je altijd op kan rekenen.
Samen met andere afdelingen zorgt hij dat iedereen krijgt wat ze nodig hebben,
denk aan consumptie, lampen vervangen etcetera.
Iedereen kent Dhr. Andy, hij is verantwoordelijk voor al onze electronica, gadgets en
sound system. Het is soms wel jammer dat hij bijna niet gezien wordt, want je merkt
niets als alles goed gaat bij een evenement, maar wel als bijvoorbeeld als een
microfoon het niet doet. Dus daarom willen we ons dank aan hem geven. Wij hopen
dat we binnenkort goede apparatuur hebben, zodat alles soepel gaat zoals gewenst.
Naast P. Anto en P. Andy is P. Trimo en zijn team onmisbaar voor al zijn hard werk
voor PPME AIA met facilitaire afdeling.
Top mensen!

Een verhaal over de nieuwe moskee in Keulen
Mijn eerste bezoek aan Keulen was naar een moskee die een 'viral video' had veroorzaakt. In het Duits: “DITIB-Zentralmoschee Koln”. Duitse
turken noemen het Merkez Camii. Deze moskee is gebouwd door de Turkse gemeenschap, Diyanet Isleri Turk Islam Birligi (DITIB) in Keulen.
Het complex bestaat uit een groot open terras welke zich richt naar de Venloer Strasse, Keulen. Een oppervlak van 4500m2 waar ongeveer 4000
mensen in kunnen is voor Europese begrippen groot.
De moskee is officieel in 2011 geopend. De moderne architectuur is duidelijk te zien aan de binnenkant. Natuurlijk is de kaligrafie niet vergeten. Je
kan hier bijvoorbeeld de namen van de vier khalifah zien. Er staat een mimbar aan de rechterkant van de mihrab van de Imam. De stijl is
futuristisch. Vervolgens is er aan de linkerkant een open ruimte met tafel en stoel voor ta’lim.
Na de gezamenlijke Dhuhur, gingen we naar een dicht bijzijnd restaurant voor de lunch. Ik werd begeleid door twee mensen van PPME AIA,
Dhr.Mukti en broeder Dito Alif Pratama. Zalm en gekookte aardappel was onze keus, omdat er geen Padang restaurant te vinden is in Keulen.
Op het einde van de middag werd ik naar Keulen centraal station gebracht. Ons plan om een chocolade museum te bezoeken ging niet door,
Ustad ENHA
omdat het museum dicht was. Geen verkoop dus!
Maar gelukkig konden we een hele mooie kerk bezoeken (de Dom van Keulen), die tegenover het station gesitueerd is.
Het is een van de grootste kerken in noord Europa en onder de UNESCO “World Heritage” valt. De kerk is zo groot, dat
het moeilijk is om een foto van te maken zonder de “fish eye” lens te gebruiken.
Hierna gingen onze eigen weg, toen werd ik een beetje verdrietig omdat vanaf dat moment ik alleen naar Stuttgart ging om
mijn dawah missie te leveren in Tübingen, Duitsland.

Teken Wedstrijd

Ustad Nur Ahmad

Op 21 juli hield PPME AIA haar eerste Tekenwedstrijd voor
kinderen. Het idee kwam door een artikel dat door ustad Ahmad is
geschreven; een grap-pige en ook een leerzame artikel waar een
leuk tekening was nodig om het verhaal compleet te maken.
Het was een geslaagde middag waar 10 kinderen enthousiast aan
gingen meedoen. Tante Lia ging het verhaal in het Nederlands
lezen en alle kinderen luisterden aandachtig. Vervolgens hadden
we ustad Rizal en ustad Ahmad die het verhaal als een drama
spelden. De kinderen vonden het geweldig om volwassenen zien
optreden. Toen het klaar was mogen ze beginnen met tekenen, en
het resultaat was verbluffend!
Tante Nurul was de de juri samen met ustad Ahmad en ustad
Rizal. Toen de tekening klaar was moesten ze samen in een
gesloten klaslokaal elke tekening beoordelen. het was geen
makkelijk taak voor hun want alle teke-ningen waren zo bijzonder
en mooi. Uiteindelijk hadden ze de resultaat en de winnaar was
Ruben stam met zijn roblox-achtig tekening over Mujrin.

Mijn ervaring tijdens Hadj 2017
Alhamdulilah het hele proces van mijn badah Hadj verliep zonder problemen.
Het begon met intensieve manasik training, vervolgens kregen we ook veel informatie en begeleiding over de hadj zodat ik zelfvertrouwen kreeg om
de islamitische zuilen te verrichten.
Accommodatie: We zijn super tevreden met de reisorganisator en over de accommodatie die we kregen tijdens de hadj. Ons hotel was op
steenworp afstand en met 5 sterren faciliteiten. In Indonesie behoort zo een accommodatie tot de 'VIP klasse', die vaak bestemd is voor hoge
ambtenaren.
Ervaring en Indruk: Dit is mijn eerste keer dat ik een bezoek breng aan de heilige stad. Ik heb helemaal geen verwachting over Mekka en Madinah
groot is. Syukur alhamdulilah ging het meeste vlot en makkelijk. Je hoort wel eens verhalen over mensen die verdwaald of verward zijn. Gelukkig is
mij dat niet overkomen. Wees istighfar en geduldig ..het is allemaal voor Allah SWt.
Beproevingen: Ondanks dat er ook dingen zijn die niet zoals gepland gingen weet ik zeker, dat het maar kleine beproevingen zijn van Allah SWT.
Een voorbeeld daarvan is de bus die ons naar Jeddah moest brengen; deze had een vertraging van ruim zes uur opgelopen
Aktiviteiten: De bedevaart rituelen bedragen 7 dagen. De rest van de dagen gebruikte ik om mijn ibadah te verdiepen, alleen of gezamenlijk met
anderen, bijvoorbeeld naar moskee te gaan bidden, dzikir en du’a. InshaAllah worden al onze du’a gehoord door Allah SWT.
Praktische tips van mij:
Naast fysiek, mentaal en ook financieel zijn er toch andere kleine tips die ik graag willen delen met Jemaah PPME:
Neem wat meer de medicijnen zoals hoest drank, aspririn. Zorg dat je niet te kort komt.
Zonnebril, mondmasker, pet meenemenn; dit kunnen je dragen tijdens de Jumrah
Tijdens jumrah is het vaak druk. Duwen, etc. hoort er bij, wordt niet boos, maak gewoon een achteruit beweging richting de zijkant.
Nogmaals, ik ben zo dankbaar dat ik de Hadj mocht verrichten en ik hoop dat mijn verhaal nuttig is voor jemaah PPME AIA. Amiin YRA.

Kom je ook Sporten?
Weet jij dat Dhr. Trimo is al
jaren onze Sport
Sport & Gezondheid
voorzitter zijn? Wat weet jij over welke sporten we doen?
Elke zondag ochtend van 10:00 tot 13:00 is de sportzaal van de
school El Amien druk bezocht door enthousiaste sporters.
Samen met zijn team trainen Dhr. Trimo Badminton, Volleyball
en zaalvoetbal. En dit is niet alleen voor de lol….(OK ook voor
de lol) maar ze zijn echt serious bezig met sport en daarom
doen ze ook mee met allerlei lokaal of internationaal
evenementen in Nederland.
SPONGE

Ze zijn echt goed en worden gezien als een pittige
tegenstander die veel prijzen al in hun bezit hebben. Kijk maar
in onze vitrine wat ze hebben allemaal bereikt. Wat een
prestatie Team! En wat zijn we toch heel erg trots op jullie dat
jullie een mooi plek voor PPME AIA gegeven in de sportwereld.
Kom je ook een keertje sporten of kom je hun aanmoedigen
tijdens evenement? Bel Dhr. Trimo voor ale vragen direkt.
Wat kan je ervan leren? Als je iets doe dan doe het goed,
PPME AIA is een Indonesiesch kultuur centrum met Islam
rahmatan lil alamin als achtergrond, dus als je goed bent in iets
zoals sporten, kunst, kultuur entertainment noem maar op, dan
ga ervoor!

Let's MOVE!
Een half uurtje beweging per dag is een geweldig begin, maar
onderzoek wijst uit dat het nodig is om meer te bewegen. Voor
een optimale gezondheid en om overgewicht te voorkomen,
adviseren wetenschappers per dag 60 minuten of meer
lichaamsbeweging met lichte inspanning, of 30 minuten of
langer lichaamsbeweging met zware inspanning.
Beweging is niet alleen nodig om af te vallen, het heeft nog
veel meer voordelen zoals:
-Een goede gezondheid
-Een goede conditie van hart en bloedvaten
-Lekker fit. Je krijgt niet snel moe als je conditie op pijl is
Het stimuleren van een goed verbrandingssysteem
Welke dagelijks activiteiten die het meest calorieen verbrandt?
Dit zijn afhankelijk van soort sport/activiteiten,tijd en gewicht. (
indicator van gezondheidsnet.nl)
Voorbeeld:
Gewicht: 50 kg, Tijd: 30 minuten
Hardlopen: 288 kcal
Joggen: 175 kca
Fitness: 138 kcal
Fietsen: 100 kacl
Wandeling: 88 kcal
Huishoudelijk: 88 kcal
Wie kiest voor een goede gezondheid? Let's MOVE!

WALIBI
Er werd geschreeuwd, het hart klopte hard, en er werd heel hard
gelachen op de Walibi dag.
Het was een geslaagde dag dat Gery samen met Amalia hadden
geregeld, ook al was het echt last minute., Maar ze waren geslaagd om
een leuke dag te maken voor iedereen die mee was gegaan. Er waren
ongeveer 70 mensen, 2 bussen gehuurd, tientallen tassen met eten
meegenomen. Mevrouw Liliek nam zelf een karretje mee om al het eten
te kunnen vervoeren, en zelfs dat was niet genoeg!
De jongeren hadden lol met elkaar samen op de achtbaan; achtbaan na
achtbaan hadden ze geprobeerd, van elk gaven ze rating welke was het
beste, welke was het spannendte. De dag begon om 10:00 in Walibi en
iedereen word verwacht om 19:30 te verzamelen om terug naar
Amsterdam te gaan. Het wat een geslaagde dag! Bedankt Gery en
Amalia voor al jullie hard werk! Allah gaat jullie belonen, inshaAllah.
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Roeping van Allah SWT
In de pijlers van de Islam wordt
omgeschreven, dat voor diegene
die het kan, de je Hadj verricht
dient te worden. De voorbereiding betreft mentale
lichamelijke en geestelijke aspecten.
Alhamdoelillah, onze broeder Umar die actief is in
de moskee om te helpen, voelt de roeping van
Allah SWT om zijn Hadj te verrichten.
Hij is heel erg dankbaar dat Allah het hem heeft
vergemakkelijkt, voor de oceaan van rizq,
waardoor hij klaar is om te gaan.
Zijn dankbaarheid wilde hij delen met zijn familie
en ook zijn dierbare vrienden, door tasyakur te
houden bij zijn woning paar weken voordat hij
vertrok. Alhamdoelillah is Dhr. Umar al veilig terug
uit het heilige land en inshaAllah is zijn ibadah
geaccepteerd door Allah SWT opdat hij een
mabrur haji is geworden.

Waarom zeggen we
“In Syaa Allaah”?

Tot ongeveer 15 dagen later, word Surah Al
Kahf geopenbaard. In de Surah Al Kahfi
Rasulullaah werd SAW berisp/gewaarschuwd
om niet verdrietig te zijn omdat de Qurais de
Achter het woord "In syaa Allah" dat we vaak
Qur'an niet geloven. En vervolgens mooit iets
zeggen, om te verwijzen naar toekomstige
zeggen dat men later iets zou doen zonder te
gebeurtenissen, heeft te maken met de
openbaring van Soerat al-Kahf, en natuurlijk de zeggen in Syaa Allaah (Qs Kahfi 18:23).
Natuurlijk werd er ook in Al Kahfi over de
reden waarom we dat (als Allah het wil)
zeggen. Er werd in een verhaal verteld dat de antwoorden van de vragen van de Quraish
geopenbaard.
Qoe-raisj 2 gezanten stuurden (Nadh bin al
Harts en Uqbah bin Abi Muith) om te vragen
Het eerste is het verhaal van Ashabul Kahfi, die
over de eigenschappen van een profeet aan
door Allah SWT slaapt voor meer dan 300 jaar.
een priester met veel kennis over heilige
Het tweede is het verhaal van een reiziger die
boeken in Yathrib (nu Madinah).
kennis heeft van God (Surah al Kahfi: 18: 9-26)
Zij werden gestuurd door hun mensen, omdat en een reiziger (Surah al Kahfi: 18: 83-101)
er iemand in Mekka zou zijn die beweerde een genaamd Dzul Qarnayn. En de derde vraag
over de geest wordt beantwoord door
profeet te zijn. Zij hopen dat de priester hun
kan uitleggen over de tekenen/eigenschappen openbaring in Surah al-Israa '17: 85. Hoewel er
al genoeg tekens van de profeetschap waren,
van een profeet.
geloofden er nog steeds weinig mensen op de
profeet.
De priester antwoordde: 'Vraag hem drie
dingen. Als hij de antwoorden kent, dan is hij
inderdaad een profeet van God. Zo niet, dan is
hij een gewoon mens.
Ten eerste, vraag over een groep jongeren die
een vreemde, magische ervaring hadden.
Ten tweede, het geval van iemand die van
Masyrik naar Maghrib wandelt (van oost naar
west), en wie zijn ze?
De derde, vraag over het geest/ruh.
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Deze drie vragen kunnen niet worden
beantwoord door gewone mensen.
Er zijn wel groepen jongeren ??? die vreemde
ervaringen meemaken, en ook mensen die de
hele wereld reizen, en wie zijn ze? En wat is
geest/ruh?
De twee boodschappers keerden terug naar
Mekka en brachten de boodschap naar de
hoofden van de Quraysh van Mekka. Ze
gingen naar Rasulullah SAW en vroegen hem
de drie vragen.
Profeet Mohammed SAW zei toen: "Ik zal
morgen jullie vragen beantwoorden", zonder In
syaa Allaah te zeggen.
Nadat ze de profeet had gehoord, keerde de
Quraysh terug. Maar blijkbaar heeft profeet
Mohammed SAW de volgende dag geen
openbaring gekregen, zoals hij verwachtte.
Rasulullah SAW voelde zich verdrietig en wist
niet wat te antwoorden aan de Quraish.

Het verhaal van de Rasulullaah (vrede en
zegeningen over hem) die in syaa Allah hier
vergeten is, is een les voor ons hoe belangrijk
het is om te herinneren dat er nog geen dingen
zijn gebeurd, die wel onze rechtspraak is
geworden. Het kan zijn wat we hebben gepland
niet gebeurd omdat het geen toestemming heeft
van Allah. Dus vergeet niet te zeggen in syaa
Allaah om Zijn toestemming te vragen.
En verder, gebruik het niet als een manier om
een uitnodiging te weigeren, zoals vaak bij ons
(Indonesische mensen) wordt gebruikt. Dit is
zeker niet het juiste gebruik. Als we iets niet
kunnen doen of iets beloven, is het het beste
om het goed te verwerpen. Wallaahu a'lam
bisshowab.
Het bovenstaande verhaal is mijn notitie van
Tausiyah Tafsir Surat Al Kahfi op zondag 17
september door mr. Ustadz Tamsil. Tenminste
verontschuldig ik me. Wil je meer tafsir en hadits
weten, evenals interactief vragen? Vergeet niet
om elke zondag om 13.00-16.30 voor
volwassenen (heren en vrouwen) te studeren. In
syaa Allah zullen we gezamenlijk de lessen van
de Qur'an bestuderen
die ons geloof op islam
Niet weer
zullen versterken.
vergeten, heh?
InshaAllah
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Mijn 1e Ied Ver van Familie
Als je me afvraagt hoe het voelt om Ied in
Nederland te vieren, dan is mijn antwoord
simpel: “heel bijzonder, heen mengsel tussen
verdriet en geluk”.
Het is bijzonder omdat ik alhamdoelillah Ied ul
Fitr met iedereen in PPME AIA, die ik als familie
beschouw, kon vieren. Om het zomaar te
zeggen, afgelopen Eid ul Fitr (1438H) was niet
zo veel anders dan die van dit jaar toen ik in
Indonesië was. het enige verschil was dat mijn
lichaam in Nederland was. De sfeer, het eten,
en zelfs het halal bihalal gewoonte was niet te
scheiden van Indonesische stijl.
Na Ied, ging iedereen elkaar handen geven en
elkaar vergeven(Mushofahah). Vervolgens
gingen we eten. Op het menu stond Lontong
sayur en opor ayam, en natuurlijk waren sambal
en krupuk van de partij. Wat een gezegend dag
was het.
Net als in Indonesië, na de moskee gingen we
elkaar bezoeken (halal bi halal), hier gingen we
ouderen en leraren bezoeken. In mijn ogen was
de sfeer in PPME AIA ongelooflijk, zo te zien wil
niemand onze traditie los of kwijt raken.

Waarom IK?!
Uit een verhaal van het boek Akhbār al-Ḥamqā
wa al-Mughaffilīn, Imam Ibn al-Jawzi (w.
597/1201), een hadith geleerde uit zijn tijd, hij
verzamelde grappige verhalen en deze verhaal
is een van de zoveelste.
Er was eens een meneer die Mujrim heette. Hij
is een bedoeïen. Jij weet wat dat betekent toch?
Een bedoeïen is een soort stam uit de tijd van
onze profeet en nu eigenlijk ook nog. Het zijn
nomaden, dus ze verblijven nooit op een plek.
Op een dag toen hij het jemaah gebed wilde
verrichten, zag hij dat er ruimte was op de
eerste rij, dus daar ging hij staan en zijn gebed
verrichten. De imaam riep Takbir, Allah hu
Akbar en ging vervolgens Al Fatihah reciteren.
Daarna, reciteerde hij Soerah Al-Mursalat,
iedereen ging stil en attent bidden tot het
moment, dat hij de ayah: “alam nuhlikil awwalīn”
reciteerde.
Mujrim schokte, hij dacht dat het betekende:
‘Hadden we de mensen in de voorste rij niet
vernietigd?' Natuurlijk werd hij bang, en dus ging
hij snel naar achter verplaatsen.
Toen hoorde hij de imaam: “tsumma
nuṭbi‘uhumul ākhirīn” hij dacht dat het zo
betekende: En toen hadden we ook de mensen
in de achterste rij vernietigd.
Hij ging toen meteen naar de middelste rij, toen
de imam riep: “kadzālika naj‘alu bil mujrimīn”.
Mujrim schrok zich een ongeluk, hij dacht dat
het betekende: En dat is wat we doen met alle
Mujrim.
Hij ging meteen weg rennen en zei: Waaaarom
ik weer?!
Had Mujrim geweten dat zijn naam betekent
“zondiger”(iemand die altijd zondig/sins maken)
dan gaat hij zijn naam veranderen. Nu weet je
hoe belangrijk het niet alleen Arabische taal te
begrijen, maar ook Tafsir van de Qur’an te
begrijpen.

Aan de andere kant realiseer ik me dat mijn
geluk nog niet volledig was, omdat het de eerste
Ied viering zonder mijn ouders en familie in
Jakarta was. Het enige wat me verdriet gaf was
dat ik mijn ouders niet direct vergevenis konden
vragen (sungkem) een traditie dat eigenlijk heel
moeilijk om te verslaan (a must). Het kon niet
anders en ik ben er van overtuigd dat ondanks
dat mijn lichaam ver is van mijn ouders, de
kracht van du’a zal altijd je band sterker maakt.
Mijn du’a voor papa en mama is voor hun altijd
in gezondheid en bescherm worden door de
Aller Machtigst.
Amin ya robbal Alamin

Winnaar van teken wedstrijd Ruben Stam
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Hari Minggu
Vaak is het op zandag
mooi weer en vandaag voelt
het warm en er is bijna geen wind.
“Mam…ik heb gen zin om naar de
Madrasah te gaan, het is mooi weer, ik wil graag
naar het strand, zei de kleine. Hmmm….ik werd
er stil van. “Mam, volgende week is het verjaardag van mijn klasgenoot en word in Raceplanet
gevierd. Is het goed als ik volgende week niet
Madrasah gaan?” Dat is wat ik als moeder met
een kind naar Madrasah mmoet heel vaak hoort.
Ik twijfel vaak, Madrasah is maar een keer per
week, het zou jammer zijn als je niet gaat. Aan
de andere kant wil ik als moeder mijn dochter niet
teleurstellend. Ik weet bijna zeker dat ik niet het
enige ben. Er is zo veel reden en manieren om
te onderhandelen. Niet alleen van jongeren, maar
ook van kinderen van jonge leeftijd zoals die van
mij.
Om deze dilema te handelen moet je wel kreatief
zijn. Een voorbeeld van hoe ik deze had opgelost
is door haar naar Madrasah te nemen, en op de
tweede les vraag ik om eerder naar huis te gaan
zodat ze ook naar het verjaardag kan. Natuurlijk
niet elke week kan je dit doen, maar gesprek met
je kind over hoe belangrijk het is om naar de
Madrasah te gaan kan wel helpen.
Soms is het door ouder zelf die hun kind is
afwezig, hier zijn tips hoe je dit kan voorkomen.
1. Transport: Vraag/praat met andere ouders of je
je kind mag meerijden.
2. Ouders moet werken: Vraag aan ouders die
blijven bij de moskee of je je kind daar kan
achterlaten tijdens les.
3. Beloning: Deze heeft het voordeel en zijn
nadeel. Voor ons werkt het goed, dat geeft haar
motivatie, maar niet bij iede-reen is het hetzelfde.
4. Blijft konsequen: Praa het met je kind-(eren)
over waarom is het belangrijk om naar Madrasah
te gaan.
Ik hoop dat je het nuttig vindt. Voor iedereen die
hun kin/kleinkinderen nog niet bij de Madrasah
ingeschreven zijn, snel inschrijven, inshaAllah
kan je je kennis verbreiden.

Hadits
Sebaik-baik persembahan yang dapat diberikan
hamba-Ku kepada-Ku ialah
menyampaikan nasehat karena
Aku”. (HR. Ahmad, Hakim, Abu
Nu’aim)

Late Post
Maman Dani: Idul Fitri

Advertentie

Het meest indrukwekkende gevoel dat ik ervaar vanaf "Takbir avond" is het
samenhorigheid met de PPME Al Ikhlash familie te zijn en daar ben ik dankbaar
voor. Mooi om te zien dat iedereen samen werkt van bestuursleden, leden en ook
niet leden. Een voorbeeld daarvan is de “Takbir avond” waar wij samen zongen
de Takbir en ophetzelfde moment bereidden we alles van keukenapperatuur voor
het eten, stoelen en tafels voor zakat fitrah, het tapijt in de grote gymzaal, beeld
en geluid etc etc voor.
Op de dag van Eid zag ik niet alleen actieve leden en non actieve, maar ook non
leden die vaak alleen komen tijdens Eid. Eid ul Fitr is de dag bij uitstek om weer
alle broeders en zusters samen te zien komen en bij te kletsen, gezellig samen te
bidden, eten, drinken en praten.
Alhamdulillah viel Eid dit jaar op zondag er waren ongeveer 1300 mensen
aanwezig. Dat zijn er teveel voor ons verenigingsgebouw, dus zijn wij uitgeweken
naar de oude lokatie, in de school el amien. Insha Allah heeft iedereen zijn zakaat
betaald en ook nog wat in de sodaqoh doos gedaan.
Graag wil ik iedereen aanraden om hun zakaat op tijd of zelfs eerder te voldoen
als het kan. Wacht niet tot Eid ul Fitr. Op tijd betalen gaat inshAllah de taak van
bestuursleden vermakelijken en vervolgens zodat het op tijd gedistribueerd kan
worden.
Tot slot, Insha Allah hoop ik dat Allah ons Zijn zegen geeft zodat wij als een
organisatie beter kan worden om onze missie van dakwah gesmeerd verloopt.
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SEBLAK

Rawon & EID ul Adha
Alhamdulillah hebben we een geslaagde
Idul Adha feest geweest. En dat is onder
andere te danken aan de contributie van
een van onze geliefde
"Warung Pojok Sari" te Haarlem.
Mevrouw Ismiyatun en Dhr. Amin
hadden met liefde lekkere Rawon
compleet met groente en gezouten ei
voor alle jemaah van PPME AIA dat
gezegend ochtend.

V

oor ons in Holland is seblak een onbekend
gerecht. Het komt oorspronkelijk uit west Java.
De smaak is pittig, hartig en erg lekker.
Seblak heeft een fijne structuur en bovendien
kent het een verschillende variatie van minder tot
heel erg pittig.
Voor een liefhebbers, die naar Bandung of
Een boek geschreven door Ustad Azhary
andere steden in west java reizen, is het goed om Mulyana, die tijdens Ramadha 2014 PPME AIA
te weten wat seblak is en waar ze het kunnen
2014 had bezocht. Overhandiging van Dhr.
vinden.
Seblak
is
te
koop
o.a
bij
de
kraampjes
op
Hansyah
als raad van adviseur en ook boodNiet alleen hadden ze het gemaakt,
de straat of in een Sundanees restaurant.
schapper
van
Ustad Azhary aan Dhr. Rudi, de
maar ook geleverd naar de school el
Hieronder het recept van Pittige roerbak seblak: voorzitter van PPME AIA voor PPME AIA jemaah.
Amien gezien er altijd extra handje
*Kook 500 gr gedroogde kroepoek totdat het
Je kan het boek lenen vanons "bieb"
kunnen gebruiken vooraal omdat de Idul
zacht is . Giet af. Laat de zachte kroepoek in
Adha dit jaar is tijdens vakantie periode.
warm water even weken. 10 teentjes knoflook, 2
Maar dat verminder de
stuks tomaten, 1 cm kentjur, 6 stuks rode peper,
vastbereindenheid van de jemaah.
en 10 stuks rawit fijn malen. Verhit een eetlepel
slaolie in een wokpan. Roerbak de gemalen
bumbu op hoog vuur. Voeg 4 stuks eieren toe en
De Ied ul Adha viel op een zondag en er
roerbak deze ook een minuut of drie op hoog
kwamen ongeveer 600-700 mensen
vuur mee. Voeg de kroepoek toe. Voeg daarna
langs alhamdulillah. Wij vragen aan
zout, suiker, hoeveel (runder???) bouillon en
Allah SWT om ons allemaal te helpen
(hoeveel?) water toe. Laat alles op hoog vuur
zodat Hij ons stap makkelijker en lichter
bakken. Blijf roerbakken tot alles gaar is en de
Lange rij voor snack en snoep uit de
maken om naar Zijn huis te brengen
structuur is ingedikt. Voeg tenslotte 2 gesneden
vending machine, de warme sfeer is te
amin ya Robb al Alamin.
bosuien toe. Optioneel toe te voegen: groenten
beproeven in de Moskee elke zondag
zoals kool, pak coy of vlees zoals worst, bakso
Gezellig!!!!
( vlees/visballetjes). Kroepoek kan vervangen
Te Huur: FLEXPLEK HALAL PPME AIA worden door macaroni of mie.
lBent u geïnteresseerd in huur? De huurprijzen
Heb je een flexibele werkplek buiten kantoor of
per September 2017 is als volgt:
thuis nodig? Of heb je behoefte aan een plek om
Leden €25,- / maand
uw klanten te ontmoeten op een representatieve
Niet-leden €35,- / maand.
plek? Maar wil je ook vrijblijvend gebeden doen
Tarief exclusief BTW. Voor meer informatie
zonder onderbreking? Nou, FLEXPLEK HALAL
neem contact met:
Gary (VGB) +31 6 11736505
PPME Al Ikhlas Amsterdam is daarvoor het
antwoord.
Ja, met een nieuw gebouw, PPME AIA biedt nu
deze faciliteiten. De opbrengst wordt gebruikt
voor het beheer van onze geliefde moskee. Wat
zijn de faciliteiten die Halal FlexPlek levert?
Faciliteiten zoals: een comfortabele werkplek,
een vergaderzaal, salon, printfaciliteiten, wifi, tv,
toilet, parkeerplaats en koffie/thee. Deze
faciliteiten zijn inbegrepen in het huurtarief.
Daarnaast is er een ruime gebedsruimte, zijn er
halal versnaperingen verkrijgbaar en kan een
maaltijd worden verzorgt. Al u wilt kan de naam
van uw bedrijf weergegeven worden in de
lopende tekst op de lobby van de moskee. U
kunt uw visitekaartje of flyer achtelaten, zodat

Bestuur's wekelijks vergadering gingen
alhamdulillah vlot, graag uw du’a zodat alle
bestuursleden optimaal kunnen werken. En dat
we ook altijd van andere, de oude bestuurleden
en van de raad van adviseur kunnen blijven
leren. InshaAllah met uw steun en ridha van
Allah SWT kunnen we het werk dragen.

