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Ø§Ù„Ù„Ù‡ volledige Arabische naam Moehammad ibn Abd Allah ibn Abd al
Moettalib ibn Hasjim ibn Abd Manaf al Koeraisji Mekka ca 570 Medina 8
juni 632 wordt door moslims en bahÃ¡ Ãs beschouwd als profeet en
boodschapper van God Volgens moslims is hij de voltooier van het
monotheÃ¯stische geloof dat volgens de islam is begonnen
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colombine zijn afgeleid van Latijns columbia Mogelijk is het zo genoemd
naar zijn kleur vergelijk het Griekse kelainos zwart of donker en
Sanskriet kalankas vlek In oud Iers was het colum en Wells heft colom in
Bretons is het koulm Duif In midden Nederlands was het duve in oud
Saksisch duva in midden Engels douve nu dove oud
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van Allah de Barmhartige de Genadevolle 1 O gij mensen vreest uw Heer Die

u van Ã©Ã©n enkele ziel schiep en daaruit
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December 7th, 2018 - opgelet Uw browser ondersteunt geen CSS waardoor de
layout van deze site er voor u niet optimaal uitziet
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December 4th, 2018 - Bisschopswapen Mgr Smeets gepresenteerd 2018 11 29 12
15 26 Het is een goed gebruik dat een bisschop een eigen persoonlijk wapen
voert Dit wapenschild hangt onder meer op de bisschopszetel in de
kathedraal bisschopskerk als teken dat de zetel â€˜bezetâ€™ is
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