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PERSMEDEDELING 
 

Het Kerstfeest en Mawlid samen gevierd in Brussel 

 

“Jezus en Mohamed, twee lichtstralen voor de Mensheid” 

 
Brussel, 14 december 2015 – Het Kerstfeest en de herdenking van de geboorte van de profeet 
Mohamed (mawlid an-nabawî) worden samen gevierd op zaterdag 26 december 2015 in de 
Begijnhofkerk van Brussel. Deze uitzonderlijke gebeurtenis – beide feesten vallen op dezelfde dag – 
wordt georganiseerd door verschillende verenigingen waaronder de Begijnhofkerk, Les Amis de 
l’Islam, Ensemble pour la Paix et la Fraternité en AISA/België (Association Internationale Soufie 
Alâwiyya) met de steun van de heer Alain Courtois, Eerste Schepen van Stad Brussel en Schepen van 
de Culten. Deze dag van ontmoetingen streeft naar wezenlijke interreligieuze dialoog en stelt een 
Cultuur van Vrede voorop voor een Beter Samen Leven. 
 
Dit jaar vallen het geboortefeest van de profeet Mohamed voor de moslims en het geboortefeest van 
Jezus voor de christenen op dezelfde dag. Dit gebeurt maar één keer in de 33 jaar. En “wij moeten het 
accent leggen op wat ons verenigt en inzien dat de menselijke familie “één” is” zegt Sjeik Khaled 
Bentounes, spiritueel leider van de soefi Alâwiyya-orde. 
 
De wereld van morgen wordt opgebouwd met het samen delen en beleven van broederlijkheid, 
solidariteit en hoop. De ene met de andere en niet de ene tegen de andere! 
 
Het programma van 26 december 2015: van 15u30 tot 22u00 
 
Conferentie en panelgesprek met als conferenciers: 

 Broeder Pierre-François de BETHUNE – Klooster St-André de Clerlande 
 Sjeik Khaled BENTOUNES, spiritueel leider van de soefi Alâwiyya-orde 
 Moderator : Edmond BLATTCHEN 

Aanwezig: priester Jan Van Eycken en Sjeik Haydar  
Muzikaal intermezzo : 

Karima EL FILALI & Abderrahim SEMLALI 
Christelijk koor – Andantino 
Ave Maria Salâm Shalom 

Spirituele bijeenkomst: Christelijk koor + soefi alâwiyya-orde 
 
Contact: 

Faouzia ELASSOOUDI, Voorzitster van AISA/België : Belgique@aisa.be, tel.: 00.32.475.282.208 
Hayat SAADI, Voorzitster van EPPF : Mawlid@eppf.be, tel. : 00.32.484.85.60.52 
Mourad BOUJMIL, Public Relations van Les Amis de l’Islam : boujmilm@yahoo.fr, tel. : 00.32.485.721.951 
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