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اّٰللس الرَّ ْح ٰم سن الرَّ ۪حي سم
ِبــــــــــــــــــــــ سم ه
ْس

ٍ َاس َوب َ سين
ان ال َّ ۪ذ۪ٓي اُ ْنزس َل ۪فيهس ا ْل ُق ْراٰ ُن ُه ًدى لسلن َّ س
ات
َ ض
َ َش ْه ُر َر َم

.ك ُم ال َّش ْه َر فَ ْليَ ُص ْم ُه
ُ سم َن ا ْل ُه ٰدى َوا ْل ُف ْرقَا س ِۚن فَ َم ْن َشهس َد سم ْن
ول ه س
:َاّٰللُ َعل َ ْيهس َو َسل َّم
َ َق
ُ ال َر ُس
ص ََّّل ه
َ اّٰلل

.ابا ُغ سف َر ل َُه َما ت َ َقدَّمَ سم ْن ذ َ ْن سبهس
َ ض
َ صامَ َر َم
ً واح ست َس
ً يم
َ ان إس
ْ انا
َ َم ْن
DE VASTENMAAND RAMAḌĀN IN AANTOCHT
Beste broeders en zusters, met de wil van Allah  ﷻstart
volgende week dinsdag 13 april 2021 de maand Ramaḍān.
Deze maand neemt een bijzondere plaats in voor moslims.
Immers, de Ramaḍān is de maand van het vasten en de
maand van de heilige Qurʾān. De Ramaḍān staat voor
geduld, berouw en zelfreflectie. De Ramaḍān betekent
ook extra aanbidding, vergeving en liefdadigheid. Door
ons te onthouden van eten en drinken, begrijpen we de
positie van de armen en de waarde van de gunsten. Ook
komen we dan tot het besef dat we Allah ﷻ
ُ dankbaar
moeten zijn. Beste moslims, de Ramaḍān is een maand
waarin we kunnen afrekenen met onze slechte gewoontes
en kunnen investeren in goede daden. Onthoud dat
aanbidding en goede daden in de Ramaḍān méér worden
beloond dan in andere maanden. Beste gemeenschap,
benut de maand Ramaḍān door te reflecteren op de
toestand van jouw leven. Vast niet alleen door jouw maag
te onthouden van eten en drinken, maar ook door jouw
spraak, handen, ogen en ziel in bedwang te houden. Laten
we tijdens deze Ramaḍān extra veel tijd besteden aan de
Qurʾān. Moge Allah ﷻ
ُ ons begunstigen met de
zegeningen en de genade van deze mooie maand. Āmīn.
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