Oprichter Stichting Omalief op 9 januari overleden

Mustafa Kus: een man met
•
•
een pass1e voor compass1e
LEIDEN - Op 9 januari 2020 is Mus-

tafa Kus overleden. Hij werkte met
compassie aan verbindingen in de
Leidse samenleving. Ad Alblas, voorzitter Levensbeschouwelijk Platform,
eert hem en belooft zijn werk voort te
zetten.

Mustafa Kus werd 53 jaar (Foto: pr).

limjongeren praten over de Heidelbergse Catechismus! Een ontmoeting en onderwerp dat zonder
bemoeienis van Mustafa niet tot
stand zou zijn gekomen."
"In diverse verbanden werkte ik
met Mustafa samen. Daaruit kwamen vele persoonlijke gesprekken
voort. De laatste maanden bracht
ik hem voortdurend informatie
en groeten uit de Leidse en Iandelijke beweging voor Compassie.
Ik leerde Mustafa kennen toen ik
werd uitgenodigd om een herdenking van de bevrijding in 1945 bij
te wonen. Turkse jongeren van
Stichting Fatih formuleerden bun
dankbaarheid met de woorden
'omdat ook wij de vrijheid genieten die toen is bevochten'. Mustafa
droeg dat aan hen over. Dat tekent

hem, hij was ten volle Nederlander, al bleefhij Turk in zijn hart. In
overleggen tussen vertegenwoordigers van verschillende religies en
levensbeschouwingen bracht hij
bewogen en bevlogen zijn mening
in. Dat maakte grote indruk, vandoor Edda Velders
wege zijn scherpe analyses, intense
liefde voor mensen en verantwoorAd Alblas: "In Leiden en landelijk
delijkheidsgevoel voor bun noden.
kreeg Mustafa Kus bekendheid
Ik heb hem verschillende keren
door de door hem opgerichte Stichtoegevoegd 'Mustafa, je hebt iets
ting Omalief. Jongeren bezoeken
van een profeet'. Mustafa werd 53
onbekende ouderen, alsof zij bun
jaar. Een half jaar geleden werd bij
eigen opa en oma bezoeken. Zo
hem een emstige vorm van kanker
werden bruggen geslagen tussen
mensen van Turkse oorsprong en
geconstateerd. Hij heeft bet uiteroudere· Leidenaars. Wekelijks ginste gedaan om een spoedig einde
gen jongeren op bezoek in een verte vertragen. Dat is enkele maanden gelukt. De laatste weken werd
zorgingshuis bij aan hen toegewezen ouderen. Een echte Leidenaar
duidelijk dat de ziekte sterker was
hoorde ik vol verve met de mosdan hij. Als christelijk voorganger
,r:::=-- -=::i--==~ ~~~= ===----====== ,.....-=== ":""'"""'""""'=S!!!!!!!'~ - was ik nauw bij deze moslim en
1 zijn gezin betrokken. Moeiteloos
vonden we woorden om over 'de
laatste dingen' van bet leven met
elkaar te spreken. Het verschil in
religieuze beelden bleek bijzonder klein en de overeenkomst in
religieuze beleving oversteeg de
verwachtingen. Ik beloofde hem,
mede namens velen, dat we ons
gezamenlijke gedachtegoed met
passie zullen voortzetten". •
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