
Leeuwarden, 22 april 2020 

 
Asalamualeikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh gerespecteerde ouders, broeders en zusters, 

 
Het bestuur van de moskee Asalam te Leeuwarden wilt u op de hoogte stellen van het beleid met 

betrekking tot de Ramadan (2020/1441) en aanverwante zaken: 

 
- De moskee zal gesloten blijven gedurende de gehele Ramadan en de dag van Eid. Helaas 

hebben de mededelingen van afgelopen dinsdag 21 april 2020 weinig verandering opgeleverd en 

ons geen mogelijkheid geboden de moskee te openen. De meeste moskeeën in Nederland doen 

hetzelfde. Mocht de situatie veranderen, dan zal het bestuur u zo spoedig mogelijk informeren.
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- In de loop van donderdagmiddag en/of avond 23 april 2020 wordt bekend gemaakt of de 

Ramadan/het vasten aanstaande vrijdag 24 april of zaterdag 25 april begint. Deze informatie kunt 

u van ons via Facebook, WhatsApp, telefonisch of via een brief (die zichtbaar buiten de moskee 

wordt opgehangen) tot u nemen. 

 
- 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: 

- De vijf dagelijkse oproepen tot het gebed worden uitgesproken (door één persoon per gebed). 

- De vijf dagelijkse gebeden worden uitgevoerd (door dezelfde ene persoon per gebed). 

- De vrijdagpreek en het gebed wordt door een imam uitgesproken en door minimaal drie en 

maximaal negen personen bezocht (ongeveer 5 min preek en 5 min gebed).
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- Alleen de bestuursleden worden met de bovenstaande zaken belast, daar zij ook in de 

moskee aanwezig moeten zijn voor het regelen van andere zaken. 

 
- De Zakaat ul-Fitr kunt u aan het einde van de vastenmaand op de rekening van de moskee 

overmaken, dat is: NL08 RABO 0133 0415 22. Graag €7,- per (vastende) persoon storten, te 

name van de ‘Stichting Marokkaans Religieus Centrum’ en als omschrijving: Zakaat ul-Fitr. Een 

alternatief zou kunnen zijn om hetzelfde bedrag uit te geven in het land van oorsprong. 

 
- Het is voor onze moskee niet mogelijk een digitaal alternatief te bieden op de gebruikelijke 

activiteiten in de maand Ramadan. Wie toch op zoek is naar een alternatief verwijzen wij graag 

naar de bijlage. U bent zelf verantwoordelijk om thuis een omgeving te creëren waar er een hoge 

mate van ‘ibaadah/aanbidding, imaan/geloof en ‘amaaloe salih/vrome daden aanwezig is.  

 
Wij vragen uw geduld en begrip voor het bovenstaande en hopen en vertrouwen erop dat een ieder dit 

besluit en aanverwante zaken begrijpt, respecteert en naar beste vermogen zal nakomen. 

 

Het bestuur 
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 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. Zie ook de bijlagen (VIN) 
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 Dit is het minimale aantal dat binnen de wetscholen wordt erkend. 



 

  



 

  



Asalamualeikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh gerespecteerde ouders, broeders en zusters, 

 
De moskee Asalam te Leeuwarden wil graag de onderstaande flyer onder uw aandacht brengen. Op 

deze flyer vindt u een dagelijks programma voor de hele Ramadan. Er zijn lezingen in verschillende 

talen over uiteenlopende onderwerpen die uitgesproken worden door verschillende gerespecteerde 

sprekers. Er is ook aandacht voor fiqh (jurisprudentie), voor tazkiya (het reinigen van de ziel) en 

ahadith (overleveringen). Alles is te volgen via Facebook en Youtube. Aangezien de moskeeën in de 

Ramadan gesloten blijven en we onze tijd zo goed mogelijk dienen te besteden, willen we iedereen 

stimuleren om zelf een inspirerende omgeving te creëren. Het onderstaande voorziet daarin. Alles 

wordt live uitgezonden.  


