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Spiritueel

Actueel

De beproeving van rijkdom en macht
De drang naar rijkdom en macht leidt velen af
van het werkelijke doel van dit leven. Hoewel het
toegestaan is om te genieten van de goede
dingen van het leven, dient men de perken niet te
overschrijden: "Eet en drink en wees niet
verkwistend; Hij heeft de verkwisters immers niet
lief" (Koran 7:31, zie ook 2:168).

Ramadan wereldwijd

Imam Warith D. Mohammed waren een massameeting op het
terrein van het S.I.V. kindertehuis te
overleden
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Imam W.D. Mohammed, leider van van Suriname en andere autoriteiten,
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Noot: Bestuursleden van de As-Soennah
vanuit Suriname, ook niet met hulpmiddelen. Zie ook de grafieken hieronder.
Moskee in Den Haag hebben aan de
30 september 2008: 18:32 u: zonsondergang - 19:27 u: maansondergang
Haagse burgemeester Jozias van Aartsen
beloofd te stoppen met het voltrekken van
De maan zal op 30 september duidelijk te zien zijn; zie ook de grafieken hieronder.
nikaahs die niet vooraf zijn gegaan door
Meest waarschijnlijke Ied ul-Fitr datum: 1 oktober 2008.
een huwelijk bij de burgerlijke stand.
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29 september: [1] onmogelijk zichtbaar, [2]
niet zichtbaar, [3] zichtbaar met hulpmiddel,
[4] wellicht zichtbaar

30 september: [1] onmogelijk zichtbaar, [2]
niet zichtbaar, [3] zeer duidelijk zichtbaar
(maan is dan meer dan 37 uren oud)

Ramadan uitzendingen
RBN radio, FM 91.3: dagelijks om 4:305:30 a.m. Koran-recitatie, lezingen en
qawali’s.
RBN TV (kanaal 5) en radio 91.3 FM:
iedere avond rond 18:40 iftaar
programma (ontvasten).
TV Mustika (kanaal 50): iedere avond
iftaar programma.
Sky TV (kanaal 47): iedere avond rond
22:00 Ramadan programma, waarbij
internationale geleerden diverse actuele
onderwerpen
m.b.t.
de
Islam
behandelen.
Radio Garuda (FM 105.7): dagelijks om
4:30-5:00 a.m. en 18:30-19:00 Ramadan
programma.
Garuda TV (channel 23): elke maandag,
woensdag,
vrijdag
Ramadan
programma, 18:30-19:00.

