Officiële opening gebedsruimtes
Laatst aangepast: 12 augustus 2014
Evenementdetails
Datum:

2014-08-18T16:00:27

Tijdstip:

16:00

Locatie:

Hoofdgebouw VU, zaal 4A-05

Contact:

gebedsruimte@vu.nl

Spreker:
Onderdeel:

Communicatie & Marketing

Evenementtype:

Varia

Toevoegen aan agenda
Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam nodigt studenten en medewerkers uit voor de officiële
opening van de vernieuwde islamitische gebedsruimte en de algemene stilteruimte ‘De Ruimte’. Met deze bijeenkomst
wil de VU graag meer bekendheid geven aan de mogelijkheid om naast werk en studie bezinning te kunnen vinden. De
gebedsruimtes zijn onderdeel van het unieke diversiteitsbeleid van de VU.
Islamitische gebedsruimte
In de islamitische gebedsruimte is de gebedsrichting herkenbaar door het tapijt dat naar het Oosten is gericht. Ook is een
Koran in de ruimte aanwezig en maakt een scherm afzonderlijk gebed door mannen en vrouwen mogelijk. In het
voorportaal van de gebedsruimte zijn wasgelegenheden aangebracht, voor mannen en vrouwen gescheiden. Voor het
vrijdagmiddaggebed zijn twee voorgangers door de VU benoemd: de heer Mohamed Ben Ayad en de heer Razi Quadir.
Algemene stilteruimte ‘De Ruimte’
De algemene stilteruimte ‘De Ruimte’ is een plek waar studenten en medewerkers kunnen verstillen, zich kunnen
verdiepen en kunnen vieren. Het biedt ruimte voor een pas op de plaats in het werkende en studerende leven. Een
belangrijke eigenschap van ‘De Ruimte’ is dat zij niet expliciet religieus gekleurd is. Het is een algemene ruimte (zonder
religieuze symbolen) die voor verschillende levensbeschouwelijke doeleinden en vanuit verschillende tradities gebruikt
kan worden.
De ruimtes staan open voor studenten en medewerkers van de VU. Studenten en medewerkers zijn van harte welkom
om op 18 augustus 2014 kennis te maken met degenen die beide ruimtes zullen beheren en onderhouden.
Programma
16:05 - Opening door Prof.dr.mr. Jaap Winter, voorzitter College van Bestuur
16:15 - Introductie Mohamed Ajouaou ‘Islam in het publieke domein’ (Centrum Islamitische Theologie)
16:25 - Introductie Ruard Ganzevoort: ‘ruimte ... Ultieme ruimte’ (Faculteit der Godgeleerdheid)
16:40 - Medewerkers NewConnective en voorgangers vrijdagmiddaggebed stellen zichzelf voor:
16:40 - Riekje van Osnabrugge
16:43 - Mark Bos
16:46 - Erik Jan Tillema
16:49 - Edith Plantier
16.52 - Mohamed Ben Ayad
16:55 - Razi Quadir
17:00 - Rituele opening islamitische gebedsruimte
Mogelijkheid om de ruimtes te bezichtigen en meer informatie te krijgen
17.15 - Borrel en halal borrel in de hal tegenover de gebedsruimtes. De non-alcoholische borrel met halal hapjes en de
borrel met bier/wijn en hapjes worden op twee separate plekken aangeboden.
18.00 - Afsluiting
Meer informatie
Voor meer informatie en toelichting op het gebruik van de gebedsruimtes kun je e-mailen naar gebedsruimte@vu.nl en
het gebruiksreglement voor de islamitische gebedsruimte, of het gebruiksreglement van ‘De Ruimte’ raadplegen

