Marokkaanse ambassadeur bij lftarmaaltijd
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Tijdens het vrijdagmiddaggebed stroomt de gebedsruimte vol
van het lslamitisch Centrum Leiden Al
Hijra. Leden van de Raad van Kerken
in Leiden en het Levensbeschouwelijk
Platform Leiden namen deel aan het
vrijdaggebed en de lftarmaaltijd.
LEIDEN -

Er is tijdelijke toestemming voor
het gebruik ·van het Islamitisch
Centrum Leiden Al Hijra aan de Ter
Haarkade (bij de Haagweg) dat op
dit moment gebouwd wordt. In een
gloedvolle preek roept imam Youssef Ifikiss de gelovigen op tot goed
onderscheid tussen goed en kwaad.
De waan van de dag vergelijkt hij
met schuim op het zeewater bij de
branding: "Als je er op stapt, is het
weg. Het leven in geloof is als regen:
minder spectaculair misschien,
maar het dringt diep binnen in de
grond".
De aanwezigheid van de vertegenwoordiging van de Raad van Kerken
en het Levensbeschouwelijk Platfonn blijft niet onopgemerkt. Bij
de aanvang van het gebed is er een
uitgebreide en hartelijke begroeting. Tijdens het gebed wordt achterin de nog wat kale gebedsruimte
de gang van zaken toegelicht en na
de preek volgt een samenvatting
in het Nederlands. Na afloop worden stevig handen geschud om de
waardering voor het bezoek uit te
drukken.

pen. Het heeft veel en grote ramen:
zowel om naar binnen als naar buiten te kijken. "Iedereen is hier welkom", benadrukt Mansoer Barbaa.
"Mensen mogen naar binnen kijken
en ook binnen komen; we zijn hier
niet alleen voor de moslims, maar
voor iedereen. Als mensen niets van
elkaar weten, kunnen ze elkaar niet
begrijpen. Afgeslotenheid draagt
niet bij aan de maatschappij. Wij,
Leidse moslims, leven volgens de
wetten van dit land en willen samen
met mensen van andere geloven
en niet-gelovigen in vrede leven",
onderstreept Mansour.

Openheid

Gei.e11igheid

Bij een rondleiding door de moskee wordt duidelijk vanuit welke
gedachten de Marokkaanse moslims dit centrum hebben ontwor-

Het verbreken van het vasten tijdens de ramadan vindt zo rond tien
uur in de avond plaats. De conferentieruimte met koepel is omgetoverd in een gezellige zaal met lange
rijen tafels. Daarop staat het eten
al klaar dat voor het overgrote deel
door vrijwilligers is bereid. Nu nog
extern, straks in de royale keuken
die het Islamitisch centrum rijk is.
Ook bij de Iftarmaaltijd krijgt de
011t 111oeting tussen vertegenwoordigers van de Raad van Kerken en
het Levensbeschouwelijk Platform
veel aandacht. Telkens is er wel
iemand in de buurt als er even
vertaald moet worden. De enorme
hartelijkheid doorbreekt overigens
met gemak een taalbarriere. Het

De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwelijk Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com. •

Bij de l~armaaltijd krijgt de ontmoeting tussen vertegenwoordigers van
de Raad van Kerken en het Levensbeschouwelijk Platfon11 veel aandacht
(Foto: pr).

blijkt uit alles 'wat goed dat jullie
hier zijn, wat fijnf'.
De Marokkaanse ambassadeur
Abdelouahab Bellouki onderstreept
dat het Islamitisch Centrum open
wil staan voor iedereen. "De aanwezigheid van de kerken is een belangrijke stap in de dialoog. Volgendjaar
graag ook met een vertegenwoordiging van de Joodse Gemeente er
bij en natuurlijk met de pers om
breed bekend te maken hoe vertegenwoordigers van verschillende
godsdiensten elkaar ontmoeten."
In zijn dankwoord grijpt dominee
Ad Alblas van de Raad van Kerken
de uitgestoken hand aan: "Onze
aanwezigheid hier is om te onderstrepen dat we u en uw geloofsgemeenschap niet alleen respecteren,
maar bovendien beter willen leren
kennen". •

Evensong in de
Hooglandse Kerk
LEIDEN -Cappella pro Cantibus zingt

zondag 3 juli om 17.00 uur een
Evensong in de Hooglandse Kerk,
Nieuwstraat 20. Het vocaal kerk-
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