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Groep Sholawat PPME AIA
maakt een mooie afsluiting in

Rotterdam

VURIGE BOERENKOOL

Een Hollands product in een 

Indonesisch jasje

POSPENLAT

Een bijzondere manier om te 

leren en spelen tijdens de 

vakantie
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Alhamdulillah hebben we nu een solide en vaste hoofdbestuur, dat

bestaat uit vijf mensen: 

P. Rudi Kosasih (voorzitter), 

Bu. Lia Hestina (secretaris), 

P. Mukti Suryo (penningmeester) 

Bu Dina Heilhof (penningmeester 2) en de laatste nieuwe

toevoeging: ibu Ifa Nurlisfiani als secretaris 2 (ledenadministratie). 

Ibu Ifa was al actief als redakteur teamlid van de PPME AJO, en zij

heeft laten zien dat zij bereid is om de handen uit de mouwen te

steken voor PPME AIA. Verder, gezien er veel werk is bij het 

hoofdbestuur(HB) is een extra hand geen overbodige 

luxe en daarom heeft het HB haar gevraagd om aan te sluiten als 

secretaris 2, en zij is daarmee akkoord gegaan. Met een beetje

inwerken kan Ibu Ifa meteen aansluiten en doorgaan met het

bestuurswerk. Dit betekent dat er meer werk is verdeeld. Wij zijn heel

erg dankbaar voor deze zegen. Moge Allah ibu Ifa sterkte en sabr

geven om dit werk te kunnen verrichten. En dat Allah haar familie

zegenen voor al de tijd dat zij voor PPME AIA besteden. (LH) 

Update Hoofd Bestuur

Op dit moment zijn we in de finale fase van het verzamelen van 

content. InshaAllah gaan we binnenkort live met de website. We gaan 

de website in fasen ontwikkelen, gezien het opzetten van een goede 

website in twee talen ingewikkeld is en vergt veel tijd en goed 

inschatting. Hier zijn de fasen: 

Fase 1. Simpele website met goede content in twee talen. (eind 2017) 

Fase 2. Design, kleur en vorming geven. (1e kwartaal 2018) 

Fase 3. Toevoegingen van plug-ins. (2e kwartaal 2018) 

Fase 4. Interactive website maken. (3e kwartal) 

Doe do’a voor ons dat het goed gaat en makkelijk voor ns om deze 

doel te halen. (Auteur: LH) 

Zoals jullie al weten is onze Facebook weer actief

alhamdulillah. Met behulp van onze sesepuh, P. Ali

Moestar kunnen we Facebook volop activeren. Facebook

is best up to date nu, en bijna alle activiteiten zijn op onze

Facebook pagina te zien. De pagina heet PPME AIA zodat

er een verschil zit tussen het account en de pagina. Graag

onze pagina liken of delen zodat er meer mensen weten

over het bestaan van onze pagina. Ons doel in PPME AIA

is Dawah en door te delen. Laten we anderen weten over

wie we zijn en wat we doen, inshaAllah. Stuur ons foto's

dat je met anderen wilt delen, het kan over activiteit in

PPME AIA of er buiten, het kan ook over iets

Islamitisch, inspirerend of positief zijn.

We rekenen op jullie!!! (Auteur: LH)

Social Media

PPME AIA

PPME AJO

PPME AIA

Maandelijkse Agenda
In 2018 willen we meer aandacht geven aan het maandelijks 

informatie. Doe do’a voor ons dat we de maandelijkse agenda altijd op 

tijd kunnen sturen. Natuurlijk is het meeste activiteiten hetzelfde 

blijven, maar we rekenen ook op extra programma of andere update 

van ons voor jullie. Hou het in de gaten! (Auteur: LH) 

Website

Uitdagingen - plafond - HR ketel
We hadden te maken met wat uitdagingen in de herfst. Een was de lekkage in het dak wat een natte ruimte veroorzaakt en een plafond dat 

stuk was geworden. Gelukkig hebben we P. Trimo en zijn team dat snel alles in handen overnamen. Heel erg dankbaar met zijn werk, moge 

Allah hem en zijn team met paradijs belonen hierna. Vervolgens krijgen we ook te maken met een HR ketel die een beetje koppig is. We 

hebben een service abonnement met het bedrijf Feenstra voor onderhoud. Alleen helaas moeten we misschien een van onze HR ketel 

vernieuwen. Dit moeten we nog uitzoeken. (Auteur: LH) 

Pendel bus - Verzoek
We hebben van onze leden een verzoek gekregen uit te zoeken wat de mogelijkheid is een pendelbus aan te bieden van en naar Station 

Lelylaan. De huidige bushalte is nu ongeveer 800 mtr van PPME AIA weg en dat is vrij ver. We hebben alles gedaan om dit verzoek te 

behandelen. Hieronder zijn onze stappen en alternatieven die we hadden behandeld. 

1. Bus leasen. De VGB had 3 offertes voor volledig lease. De kosten varieert van €820 - € 1500,- /maand excl. BTW, benzine 

2. Tweedehands bus kopen. Een redelijke 9 seater bus kost €10.000,- Maandelijks kosten is € 400 - €500,- 

3. Survey. We zetten de mensen in een kaart. Hoeveel mensen gaan de pendeldienst gebruiken en hoeveel mensen bereid zijn om chauffeur  

    te zijn en of bereid zijn om om op te halen en te brengen van en naar de Lelylaan station. Negen mensen reageeren om de pendeldienst te  

    willen gebruiken en 3 mensen bereid zijn om zo nu en dan te halen/brengen. 

4. Aankloppen bij connexxion en GVB over extra bus halte zodat de stop niet te ver is.

5. In kaart brengen wie kan wanneer mensen ophalen en brengen van en naar Lelylaan. 

Tot nu toe zijn er nog niet zo veel opties en die er zijn, zijn duur. Dus we gaan proberen optie 5 nu te doen. (Auteur: LH)
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AdvertentieBulletin 4x/jaar + speciale editie 

(i..e.ramadhan etcetera) 

Jaarlijks abonee € 80,- * 

voordelen: 

- minimal 4 edities +  speciale editie 

- Grafisch ontwerp naar wens* 

- expose buletin per e-mail, WA, website,  leden/niet leden/andere ppme  

- Grotte ongeveer A6 

- 1x speciale artikel /jaar di rubriek advertentie (max. 200 woorden). 

Singel advertentie € 20,-/plaatsing * 

- Grafisch ontwerp naar wens* - Grotte ongeveer A6 

Advertentieruimte is beperkt, 

niet meer dan 20% bulletin  

*voorwaarden gelden, 

meer info: 0637091345



De consumptie team verzorgd niet alle 

consumpties voor PPME AIA. Hun taak is om 

te zorgen dat er altijd genoeg consumptie is 

voor de evenementen. Hoe doen ze dat? Een 

evenement kan van 20-1500 mensen 

bevatten. Het hangt allemaal van de situatie 

af. Voor kleine evenementen gaat Ibu Muti 

meteen bespreken met Ibu-Ibu in de moskee 

hoe we dit gaan doen. Meestal gaat het 

vanzelfsprekend, elke Indonesiër weet wel dat 

Indonesische bijeenkomsten altijd gepaard 

gaat met eten en drinken, en dan hebben we 

natuurlijk niet over spaghetti :) 

Voor medium - grote evenementen gaat Ibu 

Muti en de teamleden hun netwerk gebruiken. 

We bieden het aan sponsors, dat meestal 

toko's/waroengs zijn. De waroengs zijn 

meestal heel erg gul in het geven aan 

anderen, zo kunnen we heel vaak voor grote 

evenementen genoeg eten krijgen dat ook 

nog eens bijna niets kost. PPME AIA betaalt 

gemiddeld tussen €1-1,5 per persoon. Zo 

kunnen we elkaar helpen in een mutuele 

relatie. De meest Istighosah bijvoorbeeld is 

gesponsord door een individueel persoon. 

Dus, in het kort, de taak van consumptie 

afdeling is niet alleen koken, maar het zorgen 

voor de aanwezigheid van de benodigde 

consumptie. (Auteur: LH)

De onderzoek & ontwikkeling afdeling was 

bezig met het uitvoeren van de survey aan de 

leden. Er waren twee surveys gemaakt: 

1. Tevredensheid onderzoek van leden. 

2. Pendelbus Survey. 

Beide surveys zijn nu afgesloten en 

geconcludeerd. InshaAllah gaan we een keer 

per jaar tevredensheid survey zodat we altijd 

op de hoogte zijn op de wensen van onze 

leden en het onderhouden van onze 

vereniging’s algemene doelen. (Auteur: LH) 

Er waren twee bijzondere activiteiten van 

onderwijs afdeling in de laatste kwartaal, een 

was de Sholat workshop dat werd gehouden 

in de herfst vakantie, het was een groot 

succes alhamdulillah. Iedereen neem 

gelukkig mee naar huis na de workshop. We 

hebben ook goede feedback van de ouders 

ontvangen. 

De tweede activiteit is de Pospenlat, drie 

dagen twee nachten in de moskee verblijf,

met verschillende activititen van het leren 

over de Islam, Sholat, doe’as, fun games tot 

sport. Er waren in total 22 kinderen 

ingeschreven. De steden waar de kinderen 

vandaan kwamen waren: Amsterdam, 

Amstelveen, Hoofdorp, Badhoevedorp, 

Almere, Tilburg en Castricum. Leuk heh? 

Je kan ook de video bekijken in de officielle 

PPME AJO Youtube channel bekijken, er zijn 

twee videos. Zo kan je een beeetje indruk 

kunnen krijgen over hoe de dagen gingen. 

Het waren best intensieve dagen dat van 

vroeg begon en laat eindigen, maar dat remt 

de enthusiasme van de kinderen die mee 

deden. 

InshaAllah willen we het vaker doen in 2018, 

niet alleen omdat het super leuk is, maar ook 

omdat er ook kinderen die het niet konden 

omdat het echt tijdens vakantiedagen 

gehouden is. (Auteur: LH) 

Onderwijs, Jongeren & Tafidz 

HADJ. Afgelopen jaar hadden we het hadj 

programma een beetje laat georganiseerd, dit 

jaar weten we dat dit beter aangepakt moet 

worden. Daarom is het Dawah team druk 

bezig met voorbereiden. Het voorbereiden

gaat niet alleen over wat de inhoud is van de 

reis, maar over meer zaken.  

Dawah

PPME DUTI. Onze Nederlandse groep kreeg een nieuwe jasje, sinds de laatste editie van 

PPME AJO. Samen met zijn leerlingen heeft Dhr. Abdurahman gebrainstormd hoe het 

programmakan verbeteren qua platform en qua content, zodat het aansluit met behoeften. 

Het is gelukt om een vorm te geven en wat meer onderwerpen in te brengen. Voorbeeld van 

het ontwikkelingen zijn: 

De groep krijgt nu een naam: PPME DUTI (Dutch Talk Islam) 

In het begin van elke les wordt er tafsir op een (koran-)tekst gedaan. Dit langs een vaste 

methode en middels een ‘Sogbet-houding’ 

In het tweede deel van de les wordt er een onderwerp van een reeks van onderwerpen 

behandeld. Deze wordt gegeven door een groepslid, onder begeleiding door Dhr. 

Abdurahman. Een reeks kan bestaat uit 4-5 bijeenkomsten. Dit is om iedereen in het groepje 

te stimuleren om zelfstudie te doen en stof met andere leden te delen, zo leer je het best en 

past (dus) in de een ‘Sogbet-houding’ 

Er is een handleiding samengesteld voor nieuwe Muslim in het Nederlands. 

De laatste paar bijeenkomsten kende een reeks die ‘Grote Verhalen’ behandelde en hoe je 

als lezer/luisteraar met deze – in een islamitische context- kan omgaan. Een heel interessant 

onderwerp. 

Zo veel verbeteringen waar het bestuur blij van wordt en ook goed voor de jemaah. 

Alhamdulillah heeft deze groep nu meer actieve leden. (Auteur: LH) 

Rekening contributie: € 5.194,- 
NL75 INGB 0001 4444 55 
Rekening Hadj/Umroh fonds € 20.030,- 
NL21 INGB 0006 8993 49 
Rekening Moskee € 20.284,- 
NL58 INGB 0006 2643 03 
Rekening OWM Takaful € 657,- 
NL98 INGB 0006 9080 51 
Rekening Uitvaart fonds € 11,574,- 
NL47 INGB 007 0288 61 
Stichting Vastgoedbeheer € 3.044,- 
NL37 INGB 0007 0639 61 
Cash € 1.500,- 
Total Bank & Kas PPME AIA 
per 30 Dec 2017 € 62.283,- 

Geld/Rekening overzicht

Ontwikkeling & Onderzoek Consumtie

Zo moet het Dawah team kennis verzamelen van onze sesepuh, vragen over hoe het in het 

verleden was, wat we ervan kunnen leren en op basis daarvan zaken beter inplannen. Wat 

hebben we nodig, wie moeten we aanspreken en hoe gaan we dat doen? PPME AIA wilt 

graag een verzorgde reis met iebadah beleving aanbieden aan julie allemaal en die 

voorbereiding kost tijd. Nu kan je inschrijven voor Hadj en Oemrah bij de Dawah afdeling. Je 

kan e-mailen naar hajj@ppmealikhlashamsterdam.nl
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VGB SensatieDe snoepmachine is weer gevuld! Alles gaat 

weer zijn gangetje. Alhamdulillah na een tijdje 

zoeken, hebben we uiteindelijk iemand 

gevonden die bereid is om het werk van de HB 

penningmeesters te overnemen. Dit is heel erg 

belangrijk. De penningmeester van VGB 

(Vastgoed Beheer) heeft belangrijke taken, 

zoals bijvoorbeeld de boekhouding en 

administratie van VGB verwerken, met ideeën 

komen hoe de VGB inkomen kan genereren; je 

zou je af kunnen vragen waarom dat belangrijk 

is. VGB is een stichting, dat recht heeft op 

belastingteruggave van de belastingdienst, en 

dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee: 

een stichting moet een commerciële activiteit 

hebben, anders mag je geen 

belastingteruggaaf vragen. Daarom zie je 

verschillende diensten zoals snoepmachines, 

lounge-  en flex-plek verhuur. De ideale situatie 

zou zijn dat VGB zelf inkomen kunnen 

genereren om de kosten te dekken. Nu is dat 

nog niet het geval. Doe daarom do’a voor ons 

zodat we met z’n allen deze doelen kunnen 

bereiken. (Auteur: LH) 

                             Sinds kort hebben we een zanggroep o.l.v Ibu Inar. De zanggroep bestaat 

                             uit (een aantal Ibu’s waarvan ik de namen niet allemaal weet) en een paar 

                             meiden van ramadja (Rayna, Maisya, Amalia en Romaisa). Dit is de groep 

die is samengesteld om op te treden in Rotterdam. 

Ibu Inar zorgt voor het volgende optreden, het zou plaatsvinden op 15-10-2017. 

Na een aantal keer “live” oefenen in het Indonesische Cultureel Centrum (ICC), m.b.v 

technische staf (Pak Andy verzorgde technische gedeelte en Mbk Karina zorgde dat het 

muziek op USB-stick stond) was de groep klaar om op te treden. 

Op 15 oktober ging de zanggroep samen met andere leden van PPME AIA met de bus naar 

Rotterdam. De reis reis duurde langer dan gepland, omdat de A4 was afgesloten. Het was een 

mooie, warme en zonnige dag, alhamdulillah. 

Bij aankomst in Rotterdam werden we begeleid naar onze tafels in de zaal. Pak Andy en Ibu 

Inar en Mbk Karina besproken nog even snel de optredens door van hoe, wat en wanneer. 

Pak Andy ging dan naar de technische ruimte toe om een aantal technische dingen te 

bespreken met de geluidsman en afspraken maken. Uiteindelijk was onze zanggroep aan de 

beurt laat in de middag (ongeveer 1 uur later volgens het programma). 

Onze zanggroep presteerde uitstekend, ondanks een korte voorbereiding (vind ik). Helaas was 

er wel een technische storing tijdens het optreden. Het muziek stopte ineens vlak voor het 

einde. Gelukkig was dat van korte duur. Bu Inar vulde de technische storing lekker op met een 

verhaaltje van dat er sabotage in het spel was ;-). 

Ondanks de technische storing maakte de zanggroep hun optreden af. 

Na het optreden was er een fotoshoot van de zanggroep buiten met Pak Rudi. Fotoshoots 

werden gemaakt door Ibu Lia en Pak Andy. (Auteur: Andy Trimo)

Ter verhoging van de dienstverlening 

voor de leden van P.P.M.E. Al-lkhlash 

Amsterdam, start medio November 

2017 een nieuw cursus: Les Bahasa 

Indonesia. In deze cursus komen alle 

facetten van de 

Indonesische taal aan bod. Aan de 

hand van leuke, makkelijk te volgen 

teksten worden veel voorkomende 

alledaagse situaties behandeld. De 

cursist leert gaandeweg allerlei 

interessante wetenswaardigheden 

over Indonesië en de Indonesische 

cultuur. 

Alle lessen worden gegeven door 

broeder Hansyah lskandar Putera. 

De les Bahasa Indonesia wordt 

gegeven: Frequentie: 2x in de maand 

op de 1e en de 3de zondag van de

maand. 12.00 - 13.00. 

De reden voor dit tijdstip is omdat 

deze tegelijk valt op de lesdagen van 

de Nederlandstalige groep onder 

leiding van broeder Abdurrahman. 

Om de lessen te volgen dient u zich 

bij de aangewezen docent aan te 

melden: 

Hansyah lskandar Putera 

E-mail: hanslita@hotmail.com 

T: 0641196299  

Dengan P. Hansyah

Bahasa Indonesia

Wat zijn we toch zonder moeder. Geen activiteiten thuis draaien, als de moeder niet klaar staat om de 

behoeften van haar familie te ledigen. Laten we een kijkje nemen in de dynamiek van de ochtendspits 

van mevrouw Nurul Anwar; een moeder van 3 kinderen. 

Die ochtend regende het zwaar, het voelde alsof ik het deken weer aan het aantrekken was, jammer; 

het was een schooldag. De ochtendspits begon toen de wekker om half zes rinkelde en geen van mijn 

drie kinderen wakker waren; Hamzah, Nabila en Aufa. 

"Hamzah ... Nabila ... word wakker ... Subuh .. School ..!" Herhaal 37 x. Aufa maak ik wakker door zijn 

kleren te veranderen. Dan is mijn man aan de beurt, "Biiii (Abi is een roeping net als papa/vader)... 

Subuuh ...," herhaal 7x. 

Toen ik het ontbijt klaarmaakte, vroegen Hamzah en Nabila in paniek: "UMII (mama/moeder)!! Waar 

liggen de regenbroeken ?…! Haastig pakte ik wat ze zochten en toen zag ik de jongste, Aufa. "Umi ... 

waar ligt de gel?" "Aufa ... jou haar is heel kort lieverd. Waar wil je er gel opsmeren?? Kom nu aub naar 

beneden! 

"Mi ... heb je mijn oplader gezien?" vroeg mijn man. “Ik dacht dat het onder het bed was gevallen 

gisteren“ "hoe komt dat?!” 

Om 07.55 uur, heeft iedereen ontbeten. "Bi, het is 08:10, ga nu, anders komt Aufa te laat voor zijn 

school” zei ik. 

Hamzah liep met zijn fiets naar buiten, half schreeuwend vanuit de carport, “Doei Mi! "Assalamualaikum! 

- Waalaikumussalam! wees voorzichtig" 

Nabila volgde haar broer met haar e-bike. “Doei Mi ... Assalamualaikum." Weg was ze. 

Om 8.15 deed Aufa zijn schoenen aan en ging rechtdoor. “Wacht eens even ... krijg ik geen kusje?” Hij 

kwam weer terug en gaf een kus. "Assalamualaikum Aufa ...." "Waalaikumsalam Umi" 

Mijn man ging ervan door, sloot het hek, en toen stond hij weer voor de deur “ik ben het vergeten” zei hij 

en kuste me. Kusje-kusje. "Assalamualaikum.", "Waalaikumsalam” antwoordt ik. En nu is het doodstil in 

het huis, huiswerk begint nu, oh wat zal ik dit soort momenten elke dag missen.

Ochtend Spit
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Na een informeel gesprek tussen ibu Lia, P. Hasanul en Oom Erwien, 

gingen de Madrasah jongens en de PPME Futsal team samen een 

vriendschappelijke wedstrijd houden op 29 december. Het was een 

soort van toeval en werd op het laatste moment georganiseerd. De 

resultaat was zo veel lol en enthousiasme tijdens de wedstrijd. De 

Madrasah jongens waren tussen 12 - 16 jaar oud en het Futsal team 

waren allemaal volwassen mannen. 

Nu weten we dat er veel voetbal enthousiasme en ook fanatiek zit 

tussen de kinderen. Zo’n evenement moeten we vaker doen. En wat 

ook nog bijzonder is dat Zufar die nu nog in Nederland zit, ook mee 

kon doen. Je kunt de video op het PPME AJO Youtube-kanaal 

bekijken (Auteur: LH) 

SPONGE
Sport & Gezondheid

Je weerstand verhogen door voeding en supplementen 
1. Vitamine C. Vit C is belangrijk voor immuunsysteem. Het 

spel een rol bij de vorming van antilichamen en neutralisatie 

van giftige stoffen door virussen en bacteriën. Het is verstandig 

om dagelijks en vit C supplement in te nemen als 

onderhoudsdosering. Let er wel op dat als je vit C middels 

supplement wilt innemen, dit geen ascorbinezuur is. Omdat dit 

een onnatuurlijke vorm van vit C is. Via voeding kun je vit C 

binnenkrijgen via o.a: bessen, sinaasappel, guave, vruchten, 

gele paprika, borenkool, broccoli, ananas, kiwi,papaja, 

aardbeien, mango. 

2. Vitamine D. Vit D wordt in ons lichaam voornamelijk door 

zonlicht aangemaakt. Een tekort aan vit D zorgt voor 

lusteloosheid, vermoeidheid, verlaagde weerstand , soms zelfs 

tot winter depressie. Een te veel aan vit D kan nierproblemen 

zorgen. Via voeding is vit D een stuk lastiger binnen te krijgen. 

Het is slechts een aantal producten in kleine hoeveelheid terug 

te vinden, waaronder; vette vis, kaas, eigeel, margarine, 

roomboter, en paddenstoelen. 

3. Zink. De maximale dosering  is vastgesteld  op 25 mg/ dag. 

Van te veel zink kun je last krijgen van diarree, buikpijn, 

misselijkheid. Zink zit bijvorbeeld in Oesters, kaas, rundvlees, 

zaden, noten, en eiren. 

4. Kruiden. Kruiden zoals kurkuma, gember, knoflook, en 

vlierbloesem. Zou zou het kruiden ontstekingremmend werken 

maar ook pijn kunnen bestrijden. 

5. Natuurlijke Producten. Je lichaam  heeft behoefte aan 

natuurlijke, onbespoten, niet bewerkte producten. Wanneer jij 

een ongezonde levenstij en voedingspatroon hebt kan dit 

invloed zijn op jouw weerstand. (Auteur: Ifa Nurlisfiani) 

Ter afsluiting van 2017, ging het team ‘Sport PPME AIA’ dat door 

Dhr. Trimo begeleidt wordt, een eindejaar feest houden. Dit deden ze 

op de Indonesische manier. 

Na het sporten op zondag gingen ze samen zitten met allerlei 

Indonesische gerechten gelegd op bananenbladeren. In Indonesie 

heet het “syukuran” oftewel dankfeest voor alles wat ze samen 

hadden bereikt in 2017 en ook een doe’a voor goede en betere 

prestaties in 2018. Moge Allah hun doe’a horen en vervullen 

inshaAllah. 

In 2017 hadden een goed aantal trofeeën naar huis genomen voor 

PPME AIA, inshaAllah 2018 gaan zij dit ook doen. (Auteur: LH) 

Zaalvoetbal 

wedstrijd

2017 Afsluit feest Team Sport

TIPS: optioneel: Anjovis toevoegen voor meer smaak.   
Ingrediënten: 
- ½ rode ui 
- 3 teentjes knooflok 
- 2 stuks rode/groene peper 
- 15 stuks  rode/groene rawit 
- Stuk laos van -/+ 5 cm 
- 150 g gesneden boerenkool 
- zout naar smaak 
Voorbereiding 
Rode ui, knoflook,peper en rawit in dunne plakjes gesneden 
Roerbak eerst rode ui en knoflook in olie, hierna bak gesneden peper, 
rawit en laos hierin mee 
voeg beetje bij beetje boerenkool toe. Terwijl je het roert voeg klein 
beetje  water toe zodat boerenkool snel gaar is 
Voeg zout en aroma naar smaak toe 
Roerbak de boerenkool tot helemaal gaar is. 
Smakkelijk eten! 
(Geschreven door Erwien Samantha) tekening op de cover

Nyam-Nyam
Vurige Boerenkool
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Over Islam in Katolieke School
Soms worden we verrast in onze dagelijks leven met iets bijzonders. Dat is onze rizq en ook 

zegen van Allah SWT. Sommige mensen ziet het van een economische kant, soms in het leven 

of in het gemak. Soms komt het uit een opdracht of een uitdaging, voor mij was het laatste. 

Zo was ik positief verrast toen mijn jongste zoon zei dat er iemand gevraagd is om iets te 

vertellen over de Islam. Tot zover had ik niet echt moeten praten of uitleggen over de Islam 

omdat in de school was het de week met de thema “Viking & de Arabieren”, waar onder andere 

Islam kwam in aanbod. 

Natuurlijk had ik mijn twijfels, maar gelukkig na wat feedback van vrienden en verder bedenken 

had ik “ja” gezegd. Mijn overweging was het volgende: 

1. Het gaat om basis kennis over Islam voor kinderen; 

2. Het is een kans om iets te vertellen over Islam aan anderen die niets of niet zo veel weet over 

de Islam. 

3. Het is een Katholieke school, een kans voor dawah. 

Paar dagen voor de “D-day” kreeg ik te horen dat ik voor drie groep 6-en moesten staan voor

hetzelfde onderwerp, dat wordt pittig, dacht ik. 

Het was een drukke week voor mij en tijd was echt krap. Alhamdulillah kon ik in een avond een 

korte en leuke presentatie maken en was ik tevreden met de resultaat. Er waren tussen de 20-28

kinderen per klas en iedereen zat klaar en iedereen was nieuwsgierig om een nieuw iemand te 

zien voor de klas. 

Nadat ik mijn presentatie had gegeven kon niemand wachten om hun vragen te stellen of hun 

commentaar te geven. Alle vingers werden opgestoken. 

Ik werd echt overvallen met verschillende vragen dat soms leuk is, soms kritisch en soms 

grappig. 

Een voorbeeld: is een hoofddoek verplicht? Waarom kleed je zo? Muslim doen toch andere 

dingen dan gewone mensen? Was ik ooit naar mekkah geweest, wat gebeurt er als je niet 

volgens de Qur’an leven? Is Ramadhan moeilijk? Overweldigend en touching. Wat een ervaring! 

Ik ben heel erg dankbaar voor deze kans. (Auteur: LH) 

Oma zijn is Mooi

O Allah, ik houd van hem, dan moet je van hem houden 
en ook van degenen houden die van hem houden ~ Rasulullah SAW ~ 

Alhamdulillah kwam ook ik in de tijd dat ik 'Oma' werd genoemd door 

de kinderen van mijn kind. 

Het zijn mijn kleinkinderen, de tweeling Ibrahim en Yusuf. Hoe blij ik ben. Gemengde 

gevoelens heb ik, net zoals ze de geboorte van mijn eigen kinderen zouden verwelkomen, 

evenals de gevoelens erin. 

Toen veranderde mijn status in grootmoeder. Een predikaat dat me 'groggy' zou kunnen 

maken. Oma? Ben je zo oud? Ondertussen voel ik me nog steeds jong, gepassioneerd, 

actief en wil ik nog steeds veel dingen doen. Het beeld als oma voelt zo "afbreken". 

Helaas leven we in een ander land. Gelukkig heeft de technologie voordelen. Geen dagen 

zonder contact via gadget. Als er een kans is om terug te keren naar Jakarta, proberen mijn 

man en ik (Aki) om Ibrahim en Yusuf te ontmoeten. We spelen samen, zingen, voeden ze, 

zwemmen, nodigen hen uit om te bidden en Koran reciteren, luisteren naar gebeden en 

korte brieven, en blijven zo lang als beide ouders werken. 

Inderdaad, er is weinig verschil in de houding van het confronteren van de kinderen zelf en 

de kleinkinderen. Voor onze kleinkinderen voelen we ons voorzichtiger. Wil je de 

tekortkomingen vervangen tijdens het opleiden van je eigen kind. We blijven echter de 

leringen van beide ouders respecteren zolang het waar en goed is. 

Gastschrijver van AJO Bulletin is dit keer Rita Audriyanti. Zij is de auteur van 4 solo boeken 
en 26 bloemlezingen en actief als Kompasioner en in Vrienden van de Pen Nusantara 
Community (SPN). Wij (AJO Bulletin Editors) hopen dat haar geschriften andere oma's in 
PPME AIA kunnen inspireren om ook verschillende ervaringen of verhalen schriftelijk te 
kunnen bijdragen om te worden gepubliceerd in Bulletin AJO. We wachten af, lieve oma ... 
(Ed: Vica Item) 

Sponsors Calender

Prioritas logistic
Pondok Java, Weesp
Toko Matahari, Hoorn
Sari Citra, Amsterdam
Waroeng Adjie, A'dam
Waroeng Podjok Sari
Waroeng Barokah A'dam
Toko Madjoe, A'veen
Waroeng Bamboe
Karim Travel
Warung Solo, A'damOnze dank aan al onze Islamic Kalender Sponsors 

kalender is gratis bij PPME AIA te krijgen zo lang de voorraad strekt 6

K E N N I S M A K I N G

T HOMAS

Hallo ik ben Thomas en ik 

ben 13 jaar oud. Ik kom van- 

af 2009 al bij PPME AIA en 

vanaf 2012 kom ik bijna elke 

week op zondag. Bij PPME 

heb ik veel vrienden en het 

is erg leuk om ze iedere 

week weer te zien. Soms lo- 

geren we bij elkaar en zien we elkaar ook vaak 

bij verjaardagen. Vaak gaan we in de pauze wat 

free-runnen doen als we bij  PPME zijn. 

Mijn hobby’s zijn gamen en freerunnen. Ook vind 

ik het leuk om te fotograferen. Ik zit in de 2e klas 

van de HAVO en volgt tweetalig onderwijs. Dat 

betekend dat de meeste vakken in het engels

worden gegeven. Aan het eind ontvang je ook 

een Cambridge English Certificate. Mij school 

bevind zich op 2 minuten fietsen van mijn huis 

dus lekker dichtbij! 

(Auteur: Thomas) 



De viering van de geboorte maand van de profeet Mohammed SAW, is een 

jaarlijks PPME AIA evenement, naast de vieringen van Eid Fitr en Eid al- Adha. 

God zegene dat het evenement elk jaar met succes is verlopen, hoewel niet zo 

veel jamaah kon bijwonen als bij de viering van Eid Fitr. 

Volgens Ibu Muti , coördinator van de afdeling consumptie, telde de gasten die 

tijdens mawlid bijwoonde ongeveer 500 mensen. Dit bedrag wordt berekend op 

basis van de consumpties die worden verzorgd door PPME AIA. 

De laatste paar jaar valt de viering van mawlid profeet Muhammed in het 

eindejaarsvakantie, waar tijdens deze vakantie veel mensen weg zijn op 

vakantie. De verwachting is, dat deze keer minder mensen zullen komen. Maar 

dat maakt niet dat de PPME AIA aarzelt om het evenement deze keer te 

organiseren. 

Vorig jaar, hadden we een bekende gast  Ustad Emha Ainun Najib uit Indonesie. 

Godzijdank liep het evenement goed en waren er veel jemaah’s aanwezig. 

Dit jaar verzorgt PPME AIA de viering van de maulid iets anders dan het 

voorgaande jaar. Dit jaar zijn twee sprekers uitgenodigd waarbij de lezing zowel 

in het Nederlands als in het Indonesisch wordt gegeven. 

Maulid Nabi 2017

Waarom in het Nederlands? 

1. Dit is voor het publiek dat niet in haar geheel de Indonesische taal beheerst en 

2. PPME AIA wil de jonge generaties motiveren om meer naar de moskee te komen. Zoals we weten heeft PPMA AIA twee maandelijkse 

programma’s te bieden in het Nederlands, dat zijn: Jongeren Middag en Duti( Dutch talk islam). Hopelijk dat PPME AIA meer jongeren gaat 

interesseren voor dit programma. Tevens zijn voor de organisatie van de maulid viering dit jaar veel jongeren  betrokken. 

En wat is interessant ter gelegenheid van maulid viering? Ja, de bazaar en een optreden van leerlingen van PPME AIA. Dit jaar presenteren 

ze een toneelstuk met als thema’ Sirah Muhammed’. Ook interessant is, dat de bazaar die wordt gehouden, de Indonesische keuken met haar

verschillende hapjes, koekjes, etc. laat zien. Het een en ander is klaargemaakt en gedoneerd door de vrouwelijke jemaah van de moskee. Het 

totale bedrag uit de verkoop wordt geschonken voor shadaqoh 

moskee PPME AIA. (Auteur: Ifa Nurlisfiani)

Consulaire outreach en kaartsocialisatie van de Indonesische gemeenschap in het buitenland (KMILN) Castricum, 16 december 2017 

Zware regen en kou temperen niet het enthousiasme van de mensen en de Indonesische diaspora, die rondom Castricum en Heemskerk, 

Provincie Noord-Holland wonen om deel te nemen aan de activiteiten van de "Consulaire outreach en kaartsocialisatie van de Indonesische 

gemeenschap in het buitenland (KMILN)”. 

Gehouden op zaterdag, December 16 2017, werd deze activiteit in samenwerking met de ambassade in Den Haag uitgevoerd door dames 

van Pemuda Muslim Se Eropa (PPME) Heemskerk Al Barokah. 

Bijwoner van het evenement, was de ambassadeur van Indonesië bij het Koninkrijk der Nederlanden, Zijne Excellentie de heer I Gusti Agung 

Wesaka Puja. In zijn toespraak verwelkomde hij een ieder en sprak zich uit de activiteiten van de Indonesische gemeenschap en de diaspora 

die in Nederland woont te ondersteunen. 

Ambassadeur Puja waardeerde ook de bijdrage van de Indonesische diaspora in het onderhouden van harmonie, vriendschapsbanden en het 

verbeteren van de intermenselijke contactrelatie tussen Indonesiërs en Nederlanders. 

Aanwezig om bron en informatie te geven bij de KMILN outreach activiteiten en socialisatie: June Kuncoro Hadiningrat, coördinator van 

Protocol en Consulaire ambassade in Den Haag; Prof. Dr. Bambang Hari Wibisono (Education and Cultural affair) en Johannes Fanny 

Aprianto (Immigration affair). 

Sommige dingen die opdoken in de discussie waren onder andere de voordelen die voortvloeien uit KMILN, processen en procedures KMILN 

registratie, zaken met betrekking tot het immigratiebeleid voor buitenlanders (WNA) in Indonesië, en kwesties in verband 

dwikewarganegaraan. 

Volgens sommige deelnemers zijn activiteiten, zoals deze nuttig om inzicht en informatie te geven met betrekking tot de ontwikkeling van het 

nationale beleid in Indonesië, vooral met betrekking tot de Indonesische diaspora in het buitenland  evenals de regels voor buitenlanders in 

Indonesië immigratie. www.iocs.kemlu.go.id (bron: KBRI www.indonesia.nl)

KMILN: Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negri
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Hier zal ik het hebben over het gebruik van de uitdrukking "Subhanallah" en "Masyaallah". 

De zin Subhanallah. Dhikr tasbih heeft over het algemeen erg de voorkeur, omdat het een dhikr 

is voor alle mensen 

Het wordt aangeraden om het meer in de ochtend en avond te doen. Wat betreft de betekenis in 

onze dagelijkse taal: Heilig te zijn aan Allah de Almachtige. 

Hoe zit het met "Masyaallah? 
Een voorbeeld: MasyaAllah wordt uitgesproken bij de bewondering van een grote variëteit van 

goedheid; bijvoorbeeld naar de tuin, kinderen, eigendommen. Dat wil zeggen; Inderdaad gebeurt 

dit allemaal in de wil van Allah SWT; een weelderig rijstveld opnieuw groen; vrolijke en schattige 

kinderen, rijke en overvloedige schatten. De complete; "Masyaallah la quwwata illa billah" (de 

tweede zin ‘nadrukt’; er is geen kracht behalve God).

“En had jij bij het binnentreden van jouw tuin maar gezegd: “Wat Allah wil (zal geschieden). Er is 

(namelijk) geen macht, behalve met (de Hulp van) Allah.” En al zie jij dat ik minder bezit en 

kinderen heb dan jij. ((QS 18 Al Kahfi: 39)) 

Zo is het ook in de Arabisch orale gewoonten; zij spreken "Masyaallah" uit over de 

omstandigheden ook de figuur wiens goedheid bewonderenswaardig is. 

Conclusie 

1. Het woord "SubhanAllah" wordt gesproken wanneer slechte dingen / slecht worden gehoord 

of gezien, zeg "Subhanallah" als een bevestiging dat Allah is verheerlijkt door het kwaad. In de 

Koran wordt de uitdrukking SubhanAllah gebruikt om God van de onwaardige (de slechte) te 

zuiveren. 

2. Het woord "MasyaAllah" wordt gesproken als iemand een goed en mooi ding ziet. De 

uitdrukking van waardering en een herinnering dat alles kan gebeuren alleen vanwege Zijn wil. 

Het is dus duidelijk dat deze twee woorden het tegenovergestelde betekenen. Door deze twee 

betekenissen te kennen, zal het woord een betere betekenis geven aan onze inspanningen om 

Gods genade te verkrijgen. Dus niet heen en weer, dames, moeders en vaders. Hopelijk nuttig. 

Aamiin Ya Robbal Alamiin. (Auteur: Mr. Ahmad Mizar) (vertaald door LH)

"Subhanallah" & "Masyaallah" 
vaak verwisseld 

Een van de pilarem van Islam dat in de de 3e Hadith Arbain zit is alm/zakat betalen. Zakat 

betekend An Naam (compliment), az Ziyadah (iets wat over is) en At Tathir (schoon), dus het 

vervullen van zakat betekent het verschonen van je overgebleven vermogen dat je van Allah 

hebt gekregen. Wat is dan het verschil tussen zakat, Infaq en Sodaqoh? 

Sodaqoh heeft een globale betekenis, dus alles wat je geeft (materieel of non materieel). Alle 

goede daden dat we aan anderen doen van glimlach tot het helpen bij een moskee valt onder 

sodaqoh. 

Bij Infaq, is het anders, infaq telt alleen materieel alm. Infaq wordt in twee gedeeld, 

Wajb(verplicht) en soennah; wat valt onder wajb is bijvoorbeeld voor een man alle 

benodigheden vervullen voor zijn vrouw en kinderen tot het moment dat de kinderen baligh 

(volwassen) bereikt. En soennah is hetelfde doen maar dan na baligh, of geven aan arme 

ouderen, wees kinderen, moskee enzovoort. Er is geen regel hoeveel moet een infaq zijn, het is 

gebaseerd op wat de persoon kan. 

Zakat is een voorbeeld van een verplichte infaq dat specialle regel heeft. Het is ook een van de

pilaren van Islam dat verplicht is voor diegene is het kan vervullen. Iemand’s vermogen dat 

bereikt een bepaalde hoogte (nisab) binnen bepaalde periode (haul) dan valt het onder zakat 

regelgeving. Er is een duidelijk regel/weegschaal om zakat te berekenen. 

Nu kan men Zakat of infaq makkelijer betalen via PPME AIA, inshaAllah. 

** * Bovengenoemde thema werd door Ustad Advan Navis op 5 Nov 2017 besproken op de 

zondag pengajian. Nu weten jullie dat elke les van de zondagen breng je meer kennis over de 

Islam, dus sluit aan. (Auteur: Vica Item) 

Zakat, Infaq en Sodaqoh 

Islamic Kennis

De woestijn van Badr moet bekend zijn bij de 

moslims. 

Ja, in deze woestijn was de eerste grote 

oorlog tussen de moslims met de ongelovige 

Qoeraisj. 

De plaats waar de moslims slechts 300 

mensen tegen 1.000 afgodendienaars waren, 

en de martelaren slechts 14 mensen waren, 

terwijl de afgodendienaars 140 man verloren. 

We vertrokken naar de Badar-woestijn vanuit 

Bir Ali, bekend als de moskee van de miqat- 

plaats aan de rand van Medina. Na ongeveer 

45 minuten rijden begon aan de rand van de 

weg een spectaculair goudgeel 

berglandschap. Heel anders dan het 

gebruikelijke berglandschap van de rotsen 

gezien aan de rand van de snelwegen van 

Jeddah-Medina. 

We gingen naar het graf van Martyrs Badar en 

stonden op het punt de auto te parkeren. 

Helaas toen we gingen stoppen, werden we 

onmiddellijk weggejaagd door de Askar 

(politie). Deze historische plaats in Arabië 

wordt zo streng beveiligd zodat niemand iets 

probeert iets te doen wat niet geschikt is 

volgens de Islamistische regelgeving. Ja hoor, 

we moesten stiekem een foto maakten. 

Eindelijk keren we weer terug in de richting 

van de bergen van het zand. Wow, het zand is 

zo zacht en niet plakkerig zoals op het strand. 

Maar wees voorzichtig met het spelen in dit 

zand, want ik hoor dat er veel schorpioen 

verstopt zitten in het zand. 

Hoewel we geen tijd hadden om het 

mausoleum van de martelaren te bezoeken, 

hadden we tenminste onze voet gezet op de 

plek terwijl we terugdenken aan de dapperheid 

van de moslimvechters ten tijde van de Slag 

om Badr. (Auteur: Vica Item) (vertaler LH)
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