Islam en Identiteit

Waarlijk, met ongemak komt zeker gemak

Ben jij tussen de 15 en 22 jaar? Sta jij wel eens stil bij wat het
betekent om moslim te zijn in Nederland ? Hoe ga je om
met negatieve beeldvorming over de Islam ? Hoe vind jij je
weg hierin ?
Zou jij het prettig vinden om met leeftijdsgenoten jouw ideeën en
ervaringen uit te wisselen over leven als moslimjongere in de
Nederlandse samenleving? Geef je dan op voor de
groepsbijeenkomsten Islam en identiteit op 7, 14, 21 en 28
november en 5, 12 en 19 december van 19.00 tot 20.30 in Boerderij
De Hoef.
Adres : Hoge weide 6 3541 BC Utrecht

Rijkdom is niet het hebben van vele bezittingen maar
rijkdom is het tevreden zijn met zichzelf
De Profeet Mohamed (vrede zij met hem)

Waar hebben we het over?
Het is niet altijd eenvoudig om culturen en religies met elkaar te
verenigen. Van oorsprong zijn er veel cultuurverschillen tussen
alle Nederlanders, bijvoorbeeld tussen een Fries en een Utrechter.
Zo zijn er ook verschillen tussen moslims, christenen en joden die
samen in Nederland leven. Wat bindt ons allen ? Hoe ga je om
met die verschillen en hoe blijf jij jezelf ?
De samenleving waarin je leeft vraagt iets anders van je dan wat
je van thuis mee krijgt. Als jongere is het best lastig om met deze
dingen je weg te vinden in het leven. Hoe ga je om met de
afwijzing die je via media en politiek soms op je af voelt komen?
Hoe ga je om met botsende waarden en normen als
moslimjongere in Nederland? Wat doe je als de Nederlandse
samenleving iets anders van je verwacht dan je ouders?
De bijeenkomsten bieden een plek aan jou als jongere om met
anderen in dialoog te gaan over deze en andere onderwerpen die
te maken hebben met jou als moslim en je identiteit.

Wie organiseren dit?
De bijeenkomsten worden georganiseerd door Stichting Zin in
Utrecht en Boerderij de Hoef. De begeleiding van de groep wordt
verzorgd door Salima el Ayachi (Islamitisch geestelijk verzorger)
en Suzette van IJssel (geestelijk verzorger)

Overige informatie
De bijeenkomsten zijn kosteloos, maar er wordt wel inzet en
betrokkenheid verwacht. Aanmelden kan via het contactformulier
van Zin in Utrecht of stuur een mailtje naar: info@zininutrecht.nu.
Je kunt ook contact opnemen met Salima op 06-55512350

