
lslamitisch centrum Al Hirja brengt mensen bijeen 

Leer een waardevol mens te 
zijn of opnieuw te worden 
LEIDEN - lslamitisch centrum Al Hijra 
zoekt naar mogelijkheden hun acti
viteiten na de eerste coronagolf 
opnieuw te starten. Zij willen heel 
graag weer beginnen. Wel veilig en 
verantwoord, anders toch nog maar 
even niet. 

door Edda Velders 

Aan de ter Haarkade in Leiden 
Zuidwest geen gezellige drukte 
rond het gebedsuur. Vice-voorzit
ter Bouzzit maakt de deur open 
en drukt de alarmcode in. Eenza
me stilte beheerst het gebouw, dat 
anders plaats biedt aan ruim 1000 
mensen. Corona biedt geen ruimte 
om schouder aan schouder te bid
den in dit fraaie heiligdom. Bouz
zit: "Marokkaanse gastarbeiders 
stichtten onze moskee in de 2e 
helft van de vorige eeuw. Hun visie 
zette de toon voor een krachtige 
geloofsgemeenschap. Betekenisvol 
voor mensen in de Nederlandse 
samenleving. Hun verhaal geeft 
ons ook nu nog houvast. Het Isla
mitisch Centrum is een plek waar 
mensen lqinnen leren een waar
devol mens te zijn of opnieuw te 
worden. Het Woord van Allah en 
de profeet Mohammed zijn daarbij 
onze gids." 

streamen 
"Onze imam spreekt Arabisch en_ 
oefent zich in de Nederlandse taal. 
Gedurende de afgelopen maanden 
inspireerde hij onze gemeenschap 
met gebeden en preken via YouTu
be. Een camera legde gebeden en 
preken vast. Deze vinden hun weg 
naar diverse Leidse huiskamers. 
In de afgelopen corona-maanden 
hebben we ruim 2500 minuten 
live gestreamd. Het laatste vrijdag
gebed kende ruim 1500 kijkers. 
Daarmee bereiken we waarschijn
lijk ook publiek buiten Leiden." 

Voorlichting 
"Onze oudste generatie heeft moei
te met de Nederlandse taal. Corona 
kan deze ouderen vanwege hun 
hoge leeftijd eerder raken. Onze 
imam heeft zijn theologische vor
ming genoten in Marokko. Hij 
bezocht daar vooraanstaande uni
versiteiten en leerde in de prak
tijk. Hij heeft voor jong en oud een 

De Imam preekt voor de camera en een lege moskee (Foto: pr/Al Hijra). 

natuurlijke autoriteit. Zij luisteren 
graag naar hem. Dit bracht ons op 
het idee de imam te vragen bij voor
lichting. Dit past goed bij hem als 
religieus en geestelijk leider. Een 
verhaal van de profeet Mohammed 
vertelt gebieden te mijden waar 
de pest heerst. Korn daar niet, was 
zijn boodschap. Daarmee legt de 
imam nu in het Arabisch uit over 
het gevaar van het coronavirus, 
afstand houden, geen handen 
schudden en mondkapje voor. Zo 
leveren we een praktische bijdra
ge aan de Leidse samenleving. De 
gemeente Leiden is ons daarvoor 
dankbaar, blijkt uit een video die 
de burgemeester insprak bij aan
vang van de Ramadan. Zo geven we 
invulling aan onze wens van bete
kenis te zijn in het dagelijks leven 
van de Leidenaren. Een centrum 

waar vele mensen leren." 

Welkom 
"Ons Islamitisch Centrum wil jon
geren opleiden en begeleiden tot 
waardevolle Nederlandse burgers. 
Iedereen is welkom, wel of geen 
moslim, wel of geen lid van onze 
moskee, dat doet er niet toe. We sti
muleren afwegingen te maken op 
basis van waarden uit ons geloof 
Extremisme of salafisme hoort 
daar niet bij. We zijn dan ook ver
drietig na een aanslag op een kerk 
in Sri Lanka en nodigen onze broe
ders en zusters christenen uit voor 
troost en ondersteuning. En wij 
zijn weer blij met hun aandacht 
na de aanslag in Christchurch. Wij 
allen vormen immers samen de 
Leidse samenleving". • 
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