Goor 14 april 2021

Aan de moslimgemeenschap van de Ibni Sina Moskee in Goor
Geliefde broeders en zusters,
Vanuit de kerken in Goor willen wij jullie alle goeds toewensen in deze maand van de
Ramadan en laten weten dat wij ons met jullie verbonden voelen.
Helaas was het niet mogelijk om in het afgelopen jaar elkaar te ontmoeten. Geen Dag van de
Dialoog, geen Kleurrijk in de Hof en ook geen bezoek met schoolklassen aan de moskee.
Ook dit jaar zal voor jullie gemeenschap de Ramadan anders zal zijn dan gewoonlijk
vanwege de beperkende maatregelen rondom het corona-virus. We hopen dat jullie wegen
zullen vinden om toch met elkaar de verbondenheid te voelen. En we hopen dat we na de
zomer elkaar weer mogen ontmoeten.
Vanuit de liefde van God mogen we elkaar herkennen als broeders en zusters. Dat deze
liefde die ons aller verstand te boven gaat ons mag blijven verbinden.
Wij voegen ook de Ramadan-boodschap van de Raad van Kerken in Nederland aan deze
brief toe.
Vrede en alle goeds.
Namens de Hofkerkgemeente Goor
Ds. Wim de Jong

Amersfoort, april 2021

Aan de moslimgemeenschap in Nederland
Samen met u staan we stil bij uw vastenmaand Ramadan. Net als vorig jaar is het vanwege de
maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus helaas niet mogelijk om de
Ramadan met familie en vrienden te vieren. De wereld lijdt nog steeds onder de pandemie.
Maar er zijn tekenen van hoop. Gelukkig zijn er vaccins ontwikkeld en gelukkig blijven
mensen naar elkaar omzien. Geloof en hoop stimuleren moslims en christenen solidair te zijn
met hen die door het virus zijn getroffen én met degenen die hen bijstaan. Laten wij als
gelovigen elkaar en anderen aansporen tot verbondenheid en solidariteit met allen die lijden
onder de gevolgen van de pandemie, met respect voor elkaars tradities en overtuigingen en
met hoop voor de toekomst.
Graag zetten we de goede contacten en de samenwerking tussen moslims en christenen voort.
We zien uit naar het moment dat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten.
Wij wensen u toe dat de vastentijd, ondanks de coronamaatregelen, verbondenheid en vreugde
in uw gezinnen en gemeenschap mag brengen.
Namens de Raad van Kerken in Nederland,
Geert van Dartel, voorzitter
Christien Crouwel, algemeen secretaris
De groet ter gelegenheid van Ramadan 2021 werd voorbereid door
de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken in Nederland.

