Leeuwarden, 17 maart 2020

Asalamualeikum beste en gerespecteerde ouders, broeders en zusters,

Gezien de verscherpte maatregelen en de ontwikkelingen in Nederland en
daarbuiten, wil het bestuur van de moskee Asalam te Leeuwarden u op de hoogte
stellen van de volgende zaken betreffende het coronavirus:

-

De moskee wordt tot nader bericht voor alle activiteiten gesloten.

-

Deze maatregel gaat in per dinsdag 17 maart 2020 tot maandag 6 april, tenzij
er redenen zijn om eerder de moskee te openen of langer gesloten te laten.

-

Deze maatregel is in lijn met onze islamitische leer, daar het onze verplichting
is om onze levens en gezondheid te beschermen en te waarborgen boven het
uitvoeren van de gezamenlijke gebeden.1

-

Het bestuur roept een ieder op om de dagelijkse gebeden en aanverwante
aanbidding thuis te verrichten.

-

Het is momenteel niet verantwoord om de gebeden op de gebruikelijke wijze
te organiseren, maar het bestuur voelt zich wel verantwoordelijk om op zijn
minst de minimale verplichtingen op zich te nemen, dat wil zeggen:
o De vijf dagelijkse oproepen tot het gebed worden uitgesproken.
o De vijf dagelijkse gebeden worden gelezen door degenen die oproept
tot het gebed samen met (maximaal) één ander persoon.2
o De vrijdagpreek en het gebed wordt door een imam uitgevoerd en door
maximaal drie anderen bezocht (5 min preek en 5 min gebed).3
o Alleen de bestuursleden worden hiermee belast (tenzij er te weinig
beschikbaar zijn, dan wordt er een oplossing gezocht), daar zij ook in
de moskee aanwezig moeten zijn voor het regelen van andere zaken.

Wij vragen uw geduld en begrip voor het bovenstaande en hopen en vertrouwen
erop dat een ieder dit besluit begrijpt, respecteert en zal nakomen.

1

Graag verwijzen we naar het besluit van de Vereniging van Imams in Nederland (VIN) en het enorme
gehoor dat daaraan is gegeven door nagenoeg alle moskeebesturen in Nederland.
2
Hierover bestaat consensus binnen de wetscholen.
3
Dit is het minimale aantal dat binnen de wetscholen wordt erkend.

