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Katholiek in een moslimland
Voor de 26e keer ging 

deze week 30 Dagen Ge-

bed van start. Een actie 

van Frontiers.org, waar-

bij christenen wereldwijd 

tijdens de ramadan bid-

den voor moslims. 

Sjoukje Dijkstra

Ook de katholieke Merna Ka-
reem (24) uit Irak bidt voor 
moslims. Niet alleen geduren-
de de ramadan. Als katholiek 
vanaf de geboorte heeft ze van 
jongs af aan meegekregen te 
bidden voor anderen. De mos-
lims in haar land bidt ze voor-
al vriendelijkheid toe in hun 
harten. “Ik bid dat ze in vrede 
mogen leven met christenen”, 
zegt ze. 

Vertrouwen
Dit laatste wordt steeds moei-
lijker. Ze vertelt hoe moslims 
en katholieken vroeger in vre-
de leefden. “Sinds IS onze 
stad heeft overgenomen, is al-
les veranderd. Waar er in het 
verleden geen verschil leek te 
zijn tussen moslims en chris-
tenen, en mensen goed met 
elkaar omgingen, is nu het 
vertrouwen weg.” Slechts een 
paar mensen gaan nog steeds 
op dezelfde manier als voor-
heen met hun moslimbuur-
man en -buurvrouw om.”
Ze is er trots op om katholiek 
christen te zijn, en komt er 
graag openlijk voor uit. “Als 
iemand meer wil weten over 
mijn Redder, zal ik hem graag 
antwoorden en uitleggen wat 
Hij van ons verwacht.” Vol-
gens Merna wil God vooral 
een zuiver hart van ons. Zon-
der zonde. Om die reden vast 
ze dan ook geregeld. “Dat is 
niet alleen van voedsel en 
drank. Als katholiek doe ik 
afstand van de zonde. Tijdens 
de vastentijd is dat mijn fo-

cus. Dat is belangrijker dan 
vasten van eten en drinken al-
leen.” 

Afgestudeerd
Merna is een ambitieuze stu-
dente en is afgestudeerd in 
Engels aan het College of Edu-
cation. Ze geeft momenteel 
als vrijwilliger les op school. 
Haar droom is om haar mas-
tertitel te behalen en om bij 
een organisatie te werken, 
waar ze zich bezig kan hou-
den met een van haar pas-
sies: “Ik houd van lesgeven, 
vertalen en het schrijven van 
verhalen en artikelen”, lacht 
ze. Wat ze gaat doen, weet ze 
nog niet precies. “God zal mij 
leiden.”

Bewakers
Ondanks dat het moeilijker is 
om het geloof uit te dragen, 
kan Merna nog wel elke zon-
dag naar de kerk gaan. Ze 
woont graag de Mis bij. Ze 
vertelt dat dit mogelijk is, 
omdat er bewakers om de 
kerk heen staan. “Dat geeft 
ons echt een veilig gevoel”, 
zegt ze. Volgens haar is het 
ook echt nodig dat “deze hei-
lige plaats” goed bewaakt 
wordt. Merna is ervan over-
tuigd dat het belangrijk is om 
met moslims over het geloof 

te praten. De beste manier om 
moslims te vertellen over Je-
zus, is volgens haar door het 
geven van veel christelijk 
leesvoer, met name de bijbel. 
Als organisaties zoals Fron-
tiers en Open Doors hierbij 

helpen, ook door te bidden 
voor moslims en christenen 
zoals zijzelf, dan juicht ze dat 
alleen maar toe.

Hij gaf Zijn leven
Ze zal zich nooit laten weer-
houden, ook niet als haar le-
ven daardoor gevaar zou lo-
pen. “Als ze mij vragen naar 
Jezus, zal ik altijd over Hem 
vertellen. Of ze nu willen ho-

ren wat ik te zeggen heb of 
niet. We hebben het leven, 
dankzij Jezus. Hij gaf Zijn le-
ven voor ons. Dan is het min-
ste wat wij kunnen doen over 
Hem praten, en anderen ver-
tellen over Hem, zodat zij 

Hem ook leren kennen. Ook 
bij mensen die onwillig zijn, 
moeten we ons best doen en 
proberen of we hen ervan 
kunnen doordringen dat Hij 
onze redding is. Wellicht komt 
er dan een dag dat ze zullen 
ontdekken dat onze woorden 
waar zijn.” Behalve de mos-
lims, hebben medegelovigen 
en niet-gelovigen wereldwijd 
een grote plek in Merna’s hart. 
“Daarom bid ik altijd dat de 
hele wereld Gods goedheid en 
vrede mag ervaren, ongeacht 
wat hun religie is.” De 30-da-
gen gebedsactie van Frontiers 
vindt ze om die reden ook ge-
weldig. “Door gebed kan ie-
dereen vrede krijgen. Iedereen 
in de wereld heeft ons gebed 
nodig. Daarom bid ik zonder 
uitzondering, voor iedereen. 
We behoren tenslotte allemaal 
God toe.” 

Paus dichtbij
Ondanks dat Rome voor haar 
soms ver weg voelt vanuit 
Irak, voelt ze wel altijd dat de 
paus dichtbij is. Ze weet zich 

daardoor ook verbonden met 
katholieken elders in de we-
reld. “Ik ervaar zijn genade 
door de werken van onze 
priesters. Hij bidt voor ons en 
hij helpt ons, zonder ons echt 
te kennen. Hij weet dat we 
het moeilijk hebben. Al kan 
hij nooit naar Irak komen, 
dan nog voelt het alsof hij 
hier is. In onze harten.”
Voor katholieken in Neder-
land heeft Merna een belang-
rijke boodschap: “Verspreid 
het christendom! Spreek er-
over, lees erover, verspreid 
zijn Woord. Zoveel mogelijk 
mensen moeten weten hoe 
geweldig het is om Jezus te 
kennen.” De jonge katholieke 
studente bidt daarom ook 
voor katholieken in Neder-
land, dat zij ook die rijkdom 
en nabijheid van God mogen 
ervaren, zoals zij dat doet. “Ik 
bid iedereen in Nederland 
Zijn zegen toe!” +

Meer informatie over de gebedsac-
tie van Frontiers.org is te vinden 
op www.30dagen.nl.
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‘Ik bid dat moslims in vrede 
mogen leven met christenen 

en dat de hele wereld 
Gods goedheid mag ervaren’

gaan in de Eucharistieviering en in 
het plechtig Lof van deze Maria/Zie-
kenbedevaart. De organisatie stelt 
zich op deze dag al jaren in op het 
ontvangen van zieken, personen die 
bedlegerig of slecht ter been zijn en 
ouderen. Maar iedereen is welkom. 
Start om 10.30 uur. Voor koffi e en 
lunch wordt gezorgd. Aanmelding 
gewenst.
Info/opgave: Leny Lotgerink via lotgerink@
planet.nl, 0317-31 83 62

MIVA Inspiratiedag
Den Bosch, vr 1 juni

Georganiseerd door stichting MIVA. 
Bisschop Gerard de Korte van het bis-
dom ’s-Hertogenbosch geeft een lezing 
over ‘katholiek sociaal denken’. Daar-
naast meer informatie over het collec-
teproject Zimbabwe dat dit jaar cen-
traal staat in de katholieke kerken. 
Programma van 10.00-15.00 uur bij 
MIVA (Havensingel 26). Aanmelding 
verplicht.
Info/opgave: gvdbeele@miva.nl

Dag van de Wereldkerk
Waalwijk, zo 3 juni
Onder het thema ‘Verschillende nati-

onaliteiten maakt één’ start de dag met 
de H. Mis in de Sint Janskerk (St. Jans-
plein 2). Hoofdcelebrant is mgr. De 
Korte. Muzikale begeleiding door het 
Antilliaanse koor Faith and Glory. 
Aansluitend van 12.00-17.00 uur ont-
moeting met koffi e en lekker hapjes, 
zang en dans in het Museum-Plus 
(Raadhuisplein 1-2).
Info: www.sintjanwaalwijk.nl

Nederlands Gregoriaans Festival
Den Bosch, za 9 juni
In de binnenstad van ’s-Hertogenbosch 
vindt de Dag van het Nederlands Gre-

goriaans Festival plaats. Feestelijke 
opening om 10.30 uur in de Grote Kerk 
(Kerkstraat 20). 
Van 11.00-14.00 uur volgt de schola-
estafette, waarin diverse schola’s uit 
Nederland een kort optreden verzor-
gen. Om 14.45 uur lezing van Jan Ja-
novcik in de Muzerije (Hinthamer-
straat 74). Om 16.00 uur afsluiting 
met een optreden door het Collegium 
Vocale Eindhoven. 
Toegang concert € 16 p.p. (tot 18 jaar 
gratis), andere activiteiten gratis.
Info/opgave: www.gregoriaansfestival.nl, 
info@gregoriaansfestival of 06-12 33 79 56


