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Bestuur Update
Pengurus Inti

buitenland. We hebben al een goede
afspraak met een van de andere luxe travel uit
de UK, Social media team werkt hard om
meerdere mensen te laten weten over onze
dienst, promotional material maken etc.(LH)

*Facebook & Instagram
We krijgen regelmatig goede feedback,
*Workshops
complimenten en positief commentaar op
We kijken naar wat onze mensen kunnen,
onze facebook pagina. We zijn inderdaad
mensen die zijn of haar ervaringen kunnen
heel erg actief in het sturen van updates over
delen met anderen. Bu Lia heeft een
onze activiteiten, en dat loont! Mensen die
voorsprong gemaakt dat het niet gaat over je
niet leden zijn geven vaak ook positief
diploma, maar meer om het delen van kennis.
commentaar en dat geeft natuurlijk een
Bu Lia heeft een flyer workshop gegeven
stimulans voor ons om nog beter te werken
omdat ze de software zo vaak had gebruikt en
voor PPME AIA.
zo makkelijk vindt om te gebruiken. De doelen
van de Workshops:
Het aantal likes en volgers blijven toenemen,
-Gebouw wordt druk bezocht.
het is een mooie statistiek om te zien. De
-Meer mensen kennen PPME AIA nu als
posts worden ook gedeeld in het buiten
facilitator, een dynamische organisatie dat
Nederland.We moeten dit werk zeker
mee gaat met de tijd.
behouden en zorgen ervoor dat PPME AIA
-PPME AIA verdient extra inkomsten voor het
positief blijft en dynamisch richting de
verbeteren van programma's.
buitenwereld bestaat. (LH)

Voorbereiding ALV
Hoofdbestuur vergaderd met bijna iedere
afdeling om de evaluatie en de rapporten te
bespreken ter voorbereiding van de
Algemeene Leden Vergadering. Onze
voorzitter Dhr. Rudi is nu bezig met alle
rapporten samen te stellen zodat het een
geheel kan gepresenteerd worden. Jullie kunnen ook een workshop geven, het
De ALV wordt inshaAllah op 17 maart kan van alles zijn als het maar interessant is
gehouden. (LH) zoals: fotografie, koken, bakken, software etc.
Trainer van de workshop kan desgewenst een
Ramadan reisvergoeding krijgen; er geldt wel een
Bu Ifa en P. Rudi nemen de leiding om de minimum van 5 mensen om de workshop door
Ramadan te voorbereiden. We hebben een te laten gaan. Vraag naar de voorwaarden.
luxe probleem deze keer, we hebben
meerdere ustads die bereid zijn om hier Er waren andere workshops gepland maar er
naartoe te komen. We hebben een hele team was te weinig animo waardoor de workshop
samengesteld om alle benodigde niet plaats heeft gevonden. (LH)
voorbereidingen te kunnen doen voor het grote
dag. Komt goed allemaal Insha Allah. (LH)
Ramaikan Masjid
Het gebouw staat er, en onze leden komen
elke week op een vaste tijd naar de moskee
voor alle bestaande activiteiten. Maar ons
gebouw is rustig overdag door de weken, en
dat vinden we jammer! We hebben het
gebouw, creatieve mensen en allerlei
gereedschappen om goede ideeën waar te
maken, en daarom werkt het bestuur samen
om met ideeën te komen.
Sommige activiteiten lopen al, maar nog niet
optimaal. Hier zijn al de voorbeelden:
*Lounge Dienst
Boven hebben we best ruime kamer met de
mogelijkheid om te werken. Samen hebben we
keihard gewerkt om deze kamer waar te
maken. Ibu Ifa heeft de kamer opgeruimd,
oude spullen verwijderd en meer ruimte
gemaakt. P. Mukti druk bezig met klanten
verwen zowel in Nederland en vooral van het

Sociale media
Om de interactie met zowel leden als het
publiek te vergemakkelijken, activeren we
verschillende socialemediakanalen zoals:

*Website
We kunnen helaas onze belofte niet nakomen
gezien we met meerdere problemen
tegenkwamen en andere prioriteiten mee
komen. We werken hier nog aan. Ibu Lia
verontschuldig zich ontzettend voor het nog
niet kunnen nakomen aan deze belofte, Insha
Allah kunnen we hieruit komen. (LH)
Youtube kanaal
Het PPME AJO youtube kanaal is ook aan
het groeien. Momenteel wordt het
onderhouden en gevuld door bu Lia, maar
iedereen is van harte welkom die graag wilt
aansluiten of zijn
of haar bijdrage geven. Wel noteren dat de
PPME AJO youtube kanaal was gestart
omdat er al andere PPME Al Ikhlash
Amsterdam Youtube kanalen zijn.
Het PPME AJO kanaal vult alleen ten relatie
met de PPME AJO magazine. Het ontstaan
van de kanaal heeft wel wat te danken aan de
kennis dat ibu Lia heeft verworpen via andere
kanalen dat ze heeft (BR8BROM en Dapur
Willi). Bu Lia kan de kanalen niet in haar
eentje onderhouden, het is daarom ook de
bedoeling dat de jongeren dit werk te laten
overnemen. (LH)
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Update Pengurus
Da'wah

U kunt nu alvast inschrijven voor Hadj of
voor Umrah of beide. Voor meer informatie
kunt u hadj team benaderen via:

Team Hadj e-mail: hajj@ppmealikhlashamsterdam.nl
Op dit moment is al heel veel bekend over de Telefoon: +31 6 2836650 (LH)
Hadj dienstverlening. We werken met een
ervaren travel dat de Hadj regelmatig verzorgt.
VGB
We hebben een solide team in Dawah onder
de leiding van Dhr. Fatah zelf en Dhr.
Dhr. Andy is nu officiëel de penningmeester
Muktisjah als penningmeester.
van de VGB en daardoor kan hij meehelpen
met de admin van de VGB. Nu even
Er zijn op dit moment ongeveer 30 mensen
inwerken door Dhr. Mukti, want Dhr. Andy is
ingeschreven om de Hadj dit jaar te verrichten,
nu vooral nog bezig met allerlei zaken van
een aantal daarvan zijn Nederlandse mannen.
het gebouw.
Bij de PPME AIA wordt elke 4e zondag van de
Vervolgens wordt het VGB team versterkt
maand een workshop/lezing en andere
door meer mensen zodat het meer efficiënt
activiteiten gehouden dat te maken hebben
en productief wordt. Het kost tijd, er is veel
met de Hadj. Men kan sinds januari de lessen
te veel werk bij het bestuur waardoor we
online volgen via youtube streaming van
nog niet alles kunnen doen of het benodigde
PPME AJO. Een lezing over Hadj is heel fijn,
aandacht kunnen geven, maar het komt
als je ooit naar Mekka gaat om de Hadj te
goed Insha Allah, we zijn ermee bezig en
verrichten, zouden we aanraden om deze
we moeten goed onze prioriteit kunnen
bijeenkomst altijd te bewonen, zo voel je je
stellen. (LH)
dichter bij en verlang je meer ernaar, dichterbij
komen tot Allah.
R&D
Deze dienst van PPME AIA neemt ook heel
veel werk mee voor het Dawah team, van
administratie tot vaccinatie rompslomp.
Gelukkig vindt Dhr. Fatah het niet erg, want we
doen het allemaal voor Allah, Insha Allah gaat
Allah hen allemaal met iets beter belonen.
We hopen in de toekomst onze eigen
verzorgde reis te kunnen aanbieden aan
iedereen zonder enig commerciële intentie.
(LH)
Hadj en Umrah
PPME AIA opent haar deuren om Hadj/Umrah
diensten te verlenen voor publiek. We werken
samen met een ervaren partner die al veel
jema’ah vanaf Amsterdam naar de heilige stad
had gebracht om Hadj of Umrah te verrichten.
PPME Al Ikhlash Amsterdam verleent een
verzorgde reis van Amsterdam - Saudie Arabie
- Amsterdam met zowel Indonesisch
sprekende gids als de Nederlandstalige gids.
Voor vertrek houden PPME AIA regelmatig
workshops inshaAllah, elke 4e zondag van de
maand, zodat iedereen hun iebadah kunnen
verrichten zonder zorgen.
Het hotel zou inshaAllah op loop afstand van
de Masjidil Haram in Mekka (Ka'ba) of Masjid
Nabawi in Madina.

De RnD afdeling zijn ook super druk
geweest met verschillende voorbereidingen.
Zo heeft Dhr. Fikri en mevr. Meta de survey
gemaakt voor de Ramadan. Deze survey is
belangrijk om te weten wat de leden willen
en nodig hebben. We luisteren graag naar
de leden en zo kunnen we een toepassende
programma en activiteiten tijdens Ramadan
aanbieden.
Verder is RnD druk bezig met het filteren en
kennismaken met de toekomstige ustad
voor Ramadan. Er moet wel een analyse
gemaakt worden en een uitroep visa
geregeld worden. Zo veel dingens en dat
allemaal moet gebeuren tussen hun drukke
Universiteit activiteiten. Gelukkig hebben we
de beste mensen die dit kunnen uitvoeren in
RnD afdeling. Dhr, Fikri is een Antropoloog
en mvr. Meta is een psycholoog de twee
maken een goede combinatie en teamwork.
Het andere werk dat nu nog gaande is de
samenwerking met UINSA. Dit werk gaat
door en veel voorbereidingen zijn al gemaakt. Insha Allah kunnen we studenten
in April-Juni ontvangen die gaan leren en
ook ons gaan helpen in het versterking van
allerlei activiteiten en ook onderzoeken
gaan verrichten.

Tot slot is PCINU in samenwerking met
PPME AIA Litbang en KBRI druk bezig met
het laten
komen van een Dawah groep, Ki Ageng
Ganjur. Dit is een traditionele band uit Java
dat dawah verricht via muziek. Een geschikte
groep dat zowel in cultuur en dawah van
Islam bezighoudt, hoe gaaf is dat!
PPME AIA als host kan laten zien hoe mooi
onze religie is en ook wat de oorsprong is
van onze cultuur. Het is ook een manier om
te laten zien dat Islam niet alleen wat de
media schrijft is, maar Islam en Indonesië rijk
is aan cultuur en vriendelijk is. Meer
informatie komt binnenkort hierover Insha
Allah. (LH)

Consumptie
Alles gaat zijn gangetje met de consumptie,
ibu Muti is ook nu met de Ramadan
voorbereidingen bezig. Daarnaast is de
maandelijkse Istighosah gewoon door gegaan.
Elke zondag zijn er altijd lekkernijen of
gezonde broodjes te koop in de moskee voor
de Madrasah leerlingen en ook de leden die
aanwezig zijn. Ibu Aminah coördineert de
consumptie hiervoor. De winst gaat allemaal
naar de kas van de moskee, alhamdulillah.
Schroom dus niet om te bestellen, paar dagen
voor zondag geeft ze meestal een bericht over
wat voor eten wordt verkocht de zondag erop.
(LH-AVI)

Sporten
Op dit moment zijn de teams hard aan het
trainen voor de jaarlijkse event van PPI
Groningen. Hier zijn de details van het
evenement:
Wanneer: zaterdag en zondag
Datum: 28 en 29 April 2018
Waar: ACLO Sportcentrum Groningen
Blauwborgje 16, 9747 AC, Groningen,
Nederland
Kom gerust langs!
(LH)
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KENISMAKING

Update Pengurus
OWM Takaful & Islamitische Uitvaart

OWM Takaful

Rafi Suryo

De team OWM (Dhr. Kamidie, Dhr. Mukti en Dhr. Alimoestar) zijn de laatse tijd
ontzettend druk geweest met informatie verzamelen, bezoek brengen, afspraken met
verschillende organisaties.
We zijn ook ontzettend bezig met promoten van onze uitvaartdienst. Let op dat deze
dienst voor iedereen is. Iedere moslim kan een beroep doen op onze Islamitische
uitvaart dienst.

Mijn naam is Rafi Suryo, ik ben geboren in Amsterdam
12 jaar geleden in zit in groep 8. In mijn vrije tijd game ik
soms en spreek ik met mijn vrienden af. Wat ik normaal
buiten schooltijd doe is Kung fu. Ik vind kungfu een leuke
sport. Je leert niet alleen vechten , maar ook betere
concentreren en je leert zelf te verdedigen.

Verder kan men ook lid worden van onze OWM Takaful. Leden van PPME AIA OWM
Takaful hebben een voordeel, bijvoorbeeld een lid dat geen verzekering of geen
genoeg spaargeld hebben om de uitvaartkosten te betalen, ze kunnen een bedrag
van maximaal EUR2000,- noodfonds krijgen van de OWM. Hoe meer leden hoe hoger
de mogelijke vergoeding is.

Vroeger woonde ik in Jeddah voor 7 jaren. Daar is echt
lekker warm. Toen mijn zus Zahira werd geboren, ging
ik 2 keer verhuizen. Eerst woonde ik in een grote flat en
daarna in een complex met zwembad.

Ander belangrijk voordeel: OWM ppme aia takaful, kan waar nodig voor snelle
begrafenis of repatriatie ook fakturen vooruit betalen, ipv te moeten wachten op de
uitbetaling van de conventionele uitvaartverzekering en hiermee dus vertraging van
begrafenis voorkomt
Jullie kunnen ons helpen door onze diensten te delen met anderen via uw social
media of mond tot mond. (LH-Mukti Suryo)

Penningmeester

We gingen vaak naar Mekka of Medina, omdat ze bijde
dichterbij liggen. Mijn favoriete eten toen ik Jeddah was
Al Baik, een soort van gefrituurde kip met knoflok saus.
In 2013 keer ik terug naar Nederland.
In Madrasa zit ik in de groep 2 ( goddienst en koran les).
Bij de goddiesnt leren we veel over de islam, profeten en
andere dingen. In de koran klas ga je versjes uit de
koran lezen met de klas. En ik vind het leuk om elke
zondag naar de madrasa te gaan.

Opmerkingen:
Contributie rek: Momenteel zijn we aan het checken wie over 2017 contributies
gemist hebben en deze zullen we dan ook via email/wa/sms/tel benaderen om hun
2017 contributie alsnog te betalen.
De masjid rekening wordt op peil gehouden om de resterende Qard Hassan aan
PPME Wilayah en PPME Den Haag terug te kunnen betalen. Daarnaast zijn
donaties voor expansie 2e verdieping altijd welkom.
De Hadj/Umrah fonds is hard groeiende omdat de deelnemers voor hadj 2018 hun
DP en bijdrage aan het betalen zijn. Bij 40 hadj deelnemers zal er een aparte
Stichting Hadj Umrah PPME opgezet worden om deze dienstverlening nog beter te
kunnen bedienen.
De OWM management rek is ervoor om de maandelijkse flexplek huur te kunnen
betalen en andere operationele uitgaven
De OWM takaful pool is er voor grafreserveringen en uitvoering van jenazah rituelen
en opereert momenteel als noodfonds van 2000e per lid. De bedoeling is dat dit
noodfonds verder zal groeien, zodat meerdere mensen geholpen kunnen worden,
indien hun huidige uitvaartverzekering of cash niet meer toereikend is.
Stichting VGB is bezig om sponsors te vinden voor een lease mini-van zodat de
madrasah kids en leden van en naar Lelylaan en transit lounge bezoekers van en
naar Schiphol airport gedropt kunnen worden. (Mukti Suryo)

01-03-2018 in EURO
Totaal € 96,120
Contributie rek
€ 7,604
Masjid rek
€16,971
Hadj/Umrah Fonds € 48,901
OWM Management rek
€ 918
OWM Takaful pool € 17,022
St. Vastgoedbeheer € 3,204
Cash
€ 1,500
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Islam Kennis

Wees gul met doa (smeekbede)

Veel mensen houden ervan om dingen af te korten voor praktische redenen. Een daarvan zien we
vaak bij het openen van korte berichten in onze gadgets, het ASS te schrijven. Je weet wel wat het
betekent in het Engels: Het is een ezel daarvan.
‘Assalamualaikum’ het woord zelf is een doa van een moslim naar een andere moslim.
De betekenis van deze dua is dat God met ons is, zodat Zijn bescherming altijd bij ons zal zijn. In
combinatie met warahmatullahi waardoor Allah genadig moge zijn, en dan weer verder met
wabarakatuh, dat Allah zeges kan geven. Zeg die drie woorden lichtjes, dan kunnen we nu al
30 zegeningen wensen voor de ander en vice versa.
Het is gebaseerd op de hadith van ‘Imran Ibn Husayn Radiallahu Anhu’. Hij zei: "Een man kwam naar de
Profeet 'alayhi wa salaam’ en zei:' Assalaamu Alaikum'. Dan beantwoord de Profeet van Allah 'alayhi wasalaam’
op het moment dat hij ging zitten. De Profeet 'alayhi wa salaam’ zei: 'tien'. Toen kwam de tweede man en groette met, ‘Assalaamu Alaykum wa
Rahmatullah.' Na de Profeet met ‘alayhi wa salaam’ heeft geantwoord ging de Profeet van Allah ‘alayhi wa salaam’ zeggen: ‘twintig’. Toen
kwam er een derde persoon en begroette met 'Assalaamu Alaykum wa rahmatullaahi barakaatuh'. Vervolgens beantwoord de Profeet met
‘alayhi wa salaam’, en zei: ‘dertig’. Hadits Riwayat Bukhari in Al-Adabul Mufrad no. 986, Abu Dawud no. 5195, en At-Tirmidhi no. 2689 en hij
bevestigde het als goed/hasan (Meer over hadith authenticiteit niveaus, kijk op (http://arrayaan.com/wetenschap-van-de-hadith)
Soms maken we afkorting omdat het praktisch is of het mogelijke aantal tekens beperkt is. Schrijf dan ‘Salaam’ zoals de engelen die het lieten
zien toen ze de bewoners van de hemel ontmoetten, in Al Koran Surah Yasin: 58. Er werd aan hun verteld: ‘Salaam.’ (zoals felicitaties van
Allah). Het zou jammer zijn als onze bedoelingen voor goede wensen/doa als een scheldwoord terecht is gekomen vanwege de afkortingen. In
Sahih Muslim (54) verklaarde Abu Hurairah RadiAllahu Anhu dat de Profeet ‘alayhi wa salaam’ zei: ‘Jij zal niet naar het Paradijs gaan voordat
je in Allah gelooft, en bent pas gelovig als je van elkaar houdt.’ Eén vorm van liefde is elkaar te begroeten met je mede-moslims.
Laten we onze manier van schrijven en spreken verbeteren, wees gul met de goede wensen/doa te geven aan andere, dat brengt zegeningen.
(AVI - Vertal: LH)
REIZEN

OVERDENKING EN BESCHOUWING AAN DE VOETSTAPPEN
VAN DE PROFETEN (PART 1)
We gaan jullie wat foto’s en geschriften van Inne, onze gast schrijver over sommige
plaatsen dat werd verteld in Al Koran en Hadith. Aangezien er meerdere plaatsen zijn en
beperkingen in de Bulletin-ruimte, wordt het verhaal verdeeld in 2 edities. Inne is zelf een
reiziger en een fashionpreneur wiens werk breed wordt gepubliceerd in de massamedia
o.a. NatGeo, Colors (Garuda) en verschillende Europese modetijdschriften. Zij woont
momenteel in Eindhoven met haar man en twee kinderen.
En zeg (o Mohammed): “(Alle) lof zij Allah. Hij zal jullie Zijn Tekenen tonen, opdat jullie
deze zullen herkennen. En jouw Heer is Zich niet onbewust van wat jullie doen.”(QS An Naml: 93)

Binnen het Kahfi (grot)

1. Plaats van Ashabul Kahfi (The Seven Sleepers Cave)
De plaats van de Ashabul Kahfi genoemd in Surat Al Kahf 18: 10-22 is gelegd in de buitenwijk Abu Alanda in Amman, Jordanië. De reis daar
naartoe is gemakkelijk omdat deze plaats erg populair is, vooral onder moslimtoeristen. Alleen gingen we naar de locatie, met een huurauto.
Verder, is de locatie makkelijk bereikbaar met de GPS. Het is 30 minuten van de stad Amman. Toen we daar aankwamen, zagen we
bedevaartgangers uit Indonesië, die met een grote bus onder begeleiding van een plaatselijke Indonesische taalgids kwamen. Hoewel de ingang
naar de grot is best klein, blijkt het binnenin vrij groot te zijn, in ieder geval groot genoeg voor 7 personen. In vergelijking met de grot van de
profeet Lut, dan is het zeker 5 keer groter. Wat zeker verbazingwekkend is, hoe de licht binnen in en uit de grot gaan is precies zoals afgebeeld
in Al Kahf vers 17.
2. De levende Sahabi, de gezegende boom (de boom van de profeet sallaahu alaihi wa salaam).
We gingen ook naar de plaats bekend als ‘De Gezegende boom’. In geschiedenis werd er verteld dat dit is de boom waar de profeet Muhammad
SAW ging rustten toen hij nog tiener was tijdens zijn handelsreis voor zijn oom Abu Thalib naar Syam (nu Syrie). Dit is ook ongeveer de plek
toen de priester Buhaira / Bahira het profetische teken van de 12-jarige tiener (SAW) herkent. Momenteel staat de boom van de profeet onder de
hoede en de zorg van de Jordaanse regering. De locatie ligt in het dorp al-Buqayawiyya, de exacte locatie is nogal moeilijk te bereiken met
Google Maps. Het is verlaten en in het midden van zeer droge gebied en het is de enige boom dat leeft, de foto was in de winter genomen toen
alle bladeren al viel, in de lente / zomer is het groen, vol met bladeren en fijn om er onder te rusttenom. (Inne Rachma - Vert. LH)
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TECH REVIEW

GEZOCHT VRIJWILLIGER

CANVA.COM

A. BAHASA INDONESIA
B. NEDERLANDS

Het is bijna twee jaar dat ik Canva gebruikt, en elke dag werd ik er gelukkiger van. Canva is
een gratis web-based software waar je makkelijk flyer, brochure etc kan maken; door gebruik
PPME Al Ikhlash Amsterdam bied deze
van template en drag n drop manier. Je hoeft niet meer een dure adobe software te hebben,
dienst gratis aan
en of naar de drukker te gaan om een flyer etc te maken. Alles kan je zelf thuis op je eigen
We geven reiskost vergoeding
bank maken, en het is gratis ook!
Materiaal al verzorgd
Ik ben een beetje met Canva gegroeid ;) twee jaar geleden had Canva niet zo veel
Interesse mevr. Lia ppmeyouth@gmail.com
keuzemogelijkheden en ook eigen aanpassingen als je het zo wilt. Nu met Canva kan je het
Les bahasa indonesia 2x /maand elk 1e & 3e
zondag vd (12:00-13:00)
eindproduct helemaal van jou maken. Hieronder is de voordelen op een rij:
Les Nederlands 2x /maand elk 1e & 3e vrijdag vd
1.Uitgebreid maat met makkelijke sosmed/presentatie/ keuzemogelijkheden.
maand (19:30-21:00)
2.Drag en drop (letterlijk) echt voor dummies :)
3.Kleur/opacity/positie zijn aan te passen met talloze template
4.Gratis web-based
5.Mogelijkheid om een copy te maken voor het behouden van stijl
GEZOCHT LERAAR VOOR WORKSHOP
6.Met een team van 10 mensen delen/editen
7.Van flyer tot logo, van youtube thumbnail tot CV
8.Je kan je creatie in Canva bewaren en terug komen
9.Download naar de benodigde document type
PPME Al Ikhlash Amsterdam bied deze
10.Je eigen foto/design maken
workshop gratis aan
Dus, ik kan echt geen nadelen bedenken over Canva omdat ik het bijna elke dag gebruikt en
U kunt reiskost vergoeding krijgen
mijn werk is echt veel makkelijker geworden. Ik ben technisch blind dus voor iedereen kan ik
Workshop kan over alles zijn, software,
Canva echt aanraden! www.canva.com
fotografie, koken, bakken, parenting,
PPME Al Ikhlash Amsterdam geeft workshop over Canva regelmatig voor bestuur en ook voor
coaching etcetera.
anderen. De workshop kost slechts Euro5,- Alle geld gaat naar de PPME Al Ikhlash
Interesse? Contact Mvr. Lia ppmeyouth@gmail.com voor
Amsterdam zodat we een goede programma en activiteiten kunnen verzorgen voor zowel
meer informatie
leden en niet leden. De trainer ontvangt GEEN vergoeding. (LH)

WORKSHOP

Gelatinevrij

snoep

Kinderen zijn dol op snoep. Natuurlijk moeten
wij als ouders opletten en uitzoeken welke
snoep/ producten die varkensgelatine, vee of
absoluut geen gelatine bevatten. Lees
daarom zorgvuldig de etiquette van elk
verpakking.
Momenteel wordt veel snoep zonder gelatine
geproduceerd. In Kruidvaart bijvoorbeeld kun
je het gemakkelijk krijgen. Of via online
winkels zoals Holly jolly, sweet halal en nog
veel meer.
Men vroeg zich af of Haribo snoepen in
vending machine PPME AIA het gelatine
bevat? Volgens informatie van de afdeling
inkoop de snoep die PPME AIA verkoopt is
gelatine halal. Op de verpakking staat
duidelijk een halal- certificaat. Wees gerust
…de jelly snoepjes di in PPME AIA worden
verkocht geen gelatine bevatten.
Ouders.. uw keuze is vrij. Begeleid zo goed
mogelijk wanneer uw kinderen de snoep gaat
kopen. (Neng Ifa)

Nyam-Nyam
Gember siroop

Als we koffie of thee drinken in PPME AIA naast
suiker en koffie is er zeker gember siroop
beschikbaar. Deze smaakvolle gember siroop
geeft sterke smaak aan thee of koffie, warm en
heerlijk alsof wedang jahe smaak. Laten we
recept van ‘Ibu Guru’ proberen.
Wat we nodig?
1.
1 kg verse gember
2.
2 kg suiker
3.
1 theelepel zout
Hoe maak je het:
1. Was de gember schoon en snijd ze in
klein stukjes daarna gember wordt geblenderd
tot gladde massa
2. Perst de gember
3. Knijp de gember uit en perst voor de tweede
keer met 250 ml toegevoegd water, knijp tot er
geen water meer uitkomt.
4. Gember sap in hoge vuur laten koken. Zet het
vuur uit, voeg suiker en zout toe.
5. Roer de gembersap tot eruit ziet als siroop
Succes!!
(Bron: Bu Guru Mutqiah, Scr: Neng Ifa)
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Ramadhan voorbereiding

SPONGE
Sport & Gezondheid

Intentie voor Daad
Niet voor niets wordt er in in sommige fiqh hadist kitabs over
“intentie” gesproken. In de Arbain hadits kitab (40 geselecteerde
hadits) heeft Imam Nawawi het over “intentie” en is als eerste
hoofdstuk overgeleverd. Imam Bukhari heeft deze hadits
overgeleverd in de eerste paar hoofdstukken van zijn shahih
kitab, terwijl Imam Muslim de “intentie” heeft overgeleverd in het
laatste hoofdstuk “Jihad”.
De imams zijn het met elkaar eens dat “intentie” een belangrijk
onderdeel is van een succesvolle goede daad. Er zijn mensen die
in het dagelijks leven daden doen, met een zuivere intentie, dat
kan rekenen op een grote beloning van Allah SWT.

HET WONDER VAN VASTEN VOOR DE GEZONDHEID
Ramadhan maand is er bijna. Dit jaar begint in sha Allah de vastenmaand op
17 mei tot en met 16 juni 2018. Moge geeft Allah SWT ons de kans om deze
plichten te kunnen uitvoeren, insha Allah. Hopelijk kunnen we het goed doen
krijgen we er een kracht, een goede gezondheid zowel lichamelijk als
geestelijk .
Volgens de titel hierboven , wat zijn de wonder van vasten voor ons
lichaam?. Geciteerd uit artikel van dompet Dhuafa en medisch onderzoeken
de voordelen omvatten:
1.Het proces van ontgifting: verwijdering van stoffen of gifstoffen die niet door
het lichaam nodig zijn zoals slechte cholesterol, te veel zout of suiker die
diabeet en hoge bloeddruk kan voorkomen.
2. Regeneratie proces. Dit betekent dat nieuwe celllen in ons lichaam goed
kunnen worden gevormd.
3. De Kathekolamine substantie bereikt in een dieptepunt in het lichaam. Dit
substantie speelt een rol van menselijke gedrag zoals geduldigheid, boos.
Als de stof in ons lichaam hoog is, zal dit de snelle hartslag stimuleren, de
bloeddruk verhogen, vernauwingen. Dit is niet gezond en zal ons vasten
belemeren.
4. Door de vasten kan het immuunsysteem versterken waarin de functie van
lymfocyten cellen 10 keer verbetert.
5. Voor degene die last van functionele zuurbranden heeft als gevolgd van
stressfactoren, onregelmatig eten, ongezonde tussendoor eten. Wanneer hij
vasten zal de klachten daadwerkelijk genezen.

Onze dagelijkse activiteiten worden “gewoon” zonder zuivere
intentie. Maar daar tegenover staat dat als we wel zuivere intentie
hebben, onze dagelijkse activiteiten kunnen dan wel bijzonder
veel waardering krijgen van Allah SWT. Simpele activiteiten zoals
het ontbijt voorbereiden voor de familie en de kinderen naar
school brengen wordt bijzonder gewaardeerd door Allah SWT als
we dit doen uit dankbaarheid. Veel kinderen hebben niet dezelfde
mogelijkheden. De dagelijkse activiteit zoals het naar het werk
gaan, met de intentie om het welzijn van de familie te verbeteren,
om niet afhankelijk te zijn van anderen, of om nog meer mensen
te kunnen helpen, wordt heel gewaardeerd door Allah SWT.
Hopelijk houden we onze intenties zuiver voordat we dingen gaan
doen. (samenvatting Hadist nummer 1 in Hadist kitab Arbain
Fijne Ramadan maand!
Nawawi) - (door Ust. Advan Navis Zubaidi, vert: Nila Mahendra) (Neng Ifa)

LESSONS LEARNED

EVALUATIE VAN DE RAMADAN PROGRAMMA
Ramadan is de perfecte tijd om je spirituele beleving en ontwikkeling op te wekken voor moslims in Nederland en Amsterdam in het bijzonder,
dat is gebaseerd op de analyse van drie jaar onderzoek dat de PPME AIA’s R & D afdelling heeft gedaan. Of we het nu beseffen of niet, de
komst van de heilige maand Ramadan heeft een dubbele betekenis. Ten eerste is Ramadhan een middel om je goede daad te verrijken in het
kader van je taqwa te verheffen. Ten tweede is Ramadhan een kans waar je je kennis over de religie kan vergroten doormiddel van dawah
activiteiten te bewonen.
In Ramadan van vorig jaar, AIA PPME heeft geprobeerd om innovatieve programma te presenteren in de vorm van ‘modern islamitische
Parenting' workshop met Ustadz ENHA als spreker. Echter, het beoogde doel was niet optimaal bereikt, te wijten aan een gebrek aan
voorbereiding en interne issues. Door te kijken naar de ervaringen en kans, heeft de R&D afdeling van PPME Al-Ikhlas aanbevolen dat
Ramadan 1439 H / 2018 thematische gehandhaafd; namelijk activiteiten in de maand Ramadan met een specifiek thema met een doel en een
duidelijke oriëntatie. Het doel zal gebaseerd zijn op de prioriteitsschaal van het programma PPME AIA 2018-2019.
Hier is een voorbeeld: Ramadan met thematische oriëntatie PPME AIA 2018-2019 vergroten van het aantal jemaah van Hajj / Umrah. Dat
betekend dat bestuur moet voorbereiden en programma's maken gebaseerd op de Hadj / Umrah, en vervolgens door het opstellen van
workshop over het belang van de Hadj en Umrah, en sprekers die zich specialiseren in Hadj en Umrah. Het doel is dat na de ramadan jemaah
PPME AIA beseffen over het belang van deze iebadah zich aanmelden om de Hajj / Umrah te verrichten in 2018 of 2019.
Dit is het doel van het concept van thematische Ramadan van PPME AIA. De doelen en programma’s van van onze organisatie is in pararel
met de waarden van de islam. Ramadan programma’s zijn gericht en het succes van de maand van de Ramadan, wordt niet beoordeeld alleen
doormede hoe goed en leuk de spreker is, maar het success van een programma wordt bepaald op het ‘begrip en gedragsverandering van
mensen’ na het volgen van de activiteit.
Dus laten we samen wachten met het programma dat wordt opgesteld door het bestuur over de Ramadan van dit jaar. Marhaban en Ramadan(
Ibnu Fikri - LH)
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ISLAMITISCHE BRUILOFT VAN ROBERT VAN RAALTE
R&D Rapportage

“En wij hebben alles in paren geschapen opdat jullie er lering uit mogen trekken”
Al Quran, Surat Adz Zariyat : 49
Als een Lembaga Dakwah Islam (Islamistiche Da'wah Institutie) faciliteert PPME AIA
natuurlijk ook de bruiloft of de Akad Nikah (Islamistiche huwelijk) die nodig is om het
huwelijk tussen man en vrouw in te wijden. Alhamdulillaah, nu met een eigen gebouw,De
PPME AIA kan ook Walimatun Nikah (Receptie) faciliteren. Het volgende is een verslag
van de bruiloftsevenement dat door RnD divisie van PPME AIA is georganiseerd.
Op 1 maart 2018 gaf Robert Van Raalte of Muhammad Fatah vertrouwen aan PPME AIA
om de ceremonie van zijn Akad Nikah en Bruiloft met Ayaantu Ahmed mogelijk te maken. Muhammad Fatah is een nieuw lid van de PPME AIA.
Hij is toegetreden tot de islam in 2015 in Demak, Midden-Java, Indonesië. Ongeveer een maand voor de bruiloft vroeg hij aan de PPME AIA om
zijn islamistisch huwelijk te organiseren en faciliteren door lidmaatschapsdocumenten in te dienen bij de PPME AIA-organisatie en zijn huwelijksregistratie.
De huwelijksceremonie was van 14.30 uur tot 16.30 uur in de PPME AIA-moskee, op de begane grond van het Indonesisch Cultureel Centrum,
Jan van Gentstraat 140, 1171 GN Badhoevedorp. De begeleider en voltrekker van het huwelijk is Ustadz Bari Muchtar, de getuigen zijn, de broer
van Ayaantu Ahmed en een vriend van Mohammed Fatah. “Alhamdulillaah” het evenement werd door 63 gasten bijgewoond. Het begon met
openingsopmerkingen en Koranverzen gereciteerd door Ustadz Muharam, waarna de huwelijksinzegening begon de Ijab Qabul met het
gebed/doa van het huwelijk. Na het ondertekenen van het huwelijksboekje in aanwezigheid van PPME AIA raadslid Meneer Muktisjah Suryo
werd er gezamelijk Asr gebeden. De ceremonie werd afgesloten met het nemen van een foto samen een Tumpengceremonie ofwel lekker eten
samen en een gezellige receptie het evenement, voorbereid door Mevrouw Amalia, Mevrouw Indra, Meneer Hakim, Meneer Tris en Meneer
Muharom, liep comfortabel in een vriendelijke sfeer.
Er was ook een huwelijksceremonie ` s avonds van 20:30 tot 21:00, De organisatie van dit evenement is anders dan het vorige omdat er alleen
mannelijke gasten waren uitgenodigd. Er waren ongeveer 37 personen waaronder het gezin en colleges van de bruid en de groom en ook
vertegenwoordigers van de PPME AIA te weten Meneer Ibn Fikri en Meneer Hasanul Hasibuan die ook optrad als MC. Ook deze ceremonie was
niet alleen heel gastvrij maar er waren ook colleges over het huwelijk door Meneer Ludo Jongmas en een Huwelijke Do'a door Ustadz Kasijo.
Beide evenementen kregen veel waardering van de aanwezigen. Zowel van moslims als niet-moslims. Hiermee heeft PPME AIA haar culturele
identiteit als een Indonesische moslimsamenleving getoond die de deur opent voor zowel moslims als niet-moslims uit verschillende culturele
landschappen uit nederland en europa. Insha Allaah het doel van PPME AIA is en zal zijn om de islamitische Da'wah Rahmatan lilAlamin te
realiseren.
Als u, Uw familie of vrienden geïnteresseerd zijn in een huwelijksceremonie of huwelijksreceptie in het Indonesische Cultureel Centrum, aarzel
dan niet om contact op te nemen met het bestuur van de PPME AIA. (Versl: dhr Ibnu Fikri - Vertal: Ade Sinaga)
PPME Heemskerk Al Barokah is de kleinste PPME in Nederland. De vereniging bestaat uit een klein aantal
leden en ook alleen uit vrouwen. Al zo een 25 jaar gaat de groep van huis naar huis maar nu hebben ze een
ruimte gevonden waar ze elke maand gezamelijk kunnen reciteren en leren.Dit alles onder leiding van de
Meneer Naf'an Sulchan en de Mevrouw Tuty Vink .
De laatste jaren kwamen we vaak samen in castricum, maar de oorspronkelijke naam PPME Heemskerk
hebben we behouden.

Gasten Blog

PPME Heemskerk

Barokah
Buren en zusters

Sommige leden van PPME Al-Barokah zijn ook lid van
PPME AL-IKHLASH Amsterdam. Onze leden komen niet alleen
uit Heemskerk, maar ook uit Beverwijk, Alkmaar, Assendelft,
Castricum, Heerhugowaard en ook uit de Hoofddorp.
De leden worden verdeeld in 4 groepen en voor iedere maand
word er 1 groep aangewezen om te zorgen voor de ruimte het
eten en drinken. Een andere groep zal er dan voor zorgen dat
alles opgeruimd word en netjes is.
Het thema van de maandelijkse recitatie wordt meestal eerst aan
Meneer Naf'an Sulchan gesteld. Zodra er bevestiging is van welk
thema hij wil gaan overbrengen. Dan zal de Secretaris dit via
Facebook-groep aan leden bekendmaken. (LH)
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TEAM SPORT

Zegevierend in Eindhoven League 2018
Eindhoven League 2018 is geweest. In dit toernooi stuurde PPME AIA de meeste atleeten tijdens de
Eindhoven League. Er waren 13 sporters die klaar waren om te knallen, Alhamdulillah. Hier onder is
de resultaat van Team AIA dit jaar, een geweldige prestaties!
Tafeltennis singel, 1e * Tafeltennis dubbel, 2e
Volley Ball, 2e * San Zaalvoetball groepwinnar
Hartelijk dank voor al jullie inzet en hard werk tijdens de toernooi! We zijn echt onder de indruk,
inshaAllah kunnen we beter presteren in de toekomst. Samen zijn we sterk! (Trimo/LH)

WORKSHOPS

Workshop
FLYER MAKEN
Workshop Flyer maken was de eerste workshop
dat werd gehouden in het kader van
organiseren van meer leuke en nuttige
activiteiten in het Indonesisch Cultureel
Centrum. Het idee kwam van Dhr. Rudi, de
voorzitter van PPME AIA, hij vroeg aan ibu Lia
om een workshop ‘Flyer maken’ te geven aan
het bestuursleden.
Het idee ontwikkelt nadat we weten er meerdere
leden die eigen zaak hebben en zeker kan de
kennis gebruiken voor hun zaak.Alhamd ulillah
er waren best veel mensen die geïnteresseerd
waren en ze waren niet alleen leden, maar ook
niet leden uit Den Haag.
Iedereen waren enthousiast en graag leren,
soms waren ze verbaasd over het feit dat het
makkelijk kan zijn of over dat het lukt :) . Het
was gezellig en een geslaagde avond geweest.
De workshop is toegankelijk voor iedereen en
kost slechts 5 euro. Alle kosten gaat naar de
ontwikkeling van de moskee, zodat we leuke,
creatief en opbouwend activiteiten kunnen. (LH)

BINNENKORT

PPME AJO
EDITIE Ramadan

