
Leeuwarden, 19-05-2020 

Beste broeders en zusters en gerespecteerde ouders, 

 

Assalamu Aleikum Wa Rahamatu Allahi Wa Barakatuhu. 

 

Dit is een bericht van het bestuur van de Stichting Marokkaans Religieus Centrum en Moskee 

Assalam te Leeuwarden. 

 

We verkeren inmiddels al weer in de laatste tien dagen van de gezegende en heilige maand 

Ramadan. Zoals jullie weten verloopt het dit jaar allemaal anders dan we gewend zijn, de 

moskee is voor onbepaalde gesloten en we missen elkaars gezelschap. Maar wat Allah de 

Verhevene en Majesteitelijke ook bepaalt accepteren wij en verdragen we geduldig, 

Alhamdulilah. 

 

Wij hopen dat het goed gaat met u en uw familieleden. Moge Allah de Verhevene u en uw 

familieden gezond houden, over hen waken, de goede daden accepteren en de zonden 

vergeven. En moge we binnen afzienbare tijd elkaar weer ontmoeten in de moskee. Ameen. 

 

Mogelijk is het vanavond Lailatul Qadr, de Nacht van Gezag, die beter is dan 1000 maanden. 

Volg het voorbeeld van onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, die extra aanbidding 

verrichtte en vrijgevig was in deze heilige maand en geef in deze laatste dagen van de 

Ramadan oprechte aalmoezen/sadaqah voor de beloning van Allah de Majesteitelijke. 

Zoals jullie ongetwijfeld weten is de financiële huishouding van onze moskee volledig 

afhankelijk van de vrijgevigheid van de moskeebezoekers. Vrijgevigheid die heeft geleid tot 

waar we vandaag de dag staan. 

 

Wij zouden via dit bericht jullie willen vragen smeekbeden voor elkaar te verrichten en die 

gepaard te laten gaan met een donatie aan de moskee. 

 

Het bedrag dat je wenst te doneren mag gestort worden op de rekening van de moskee, 

namelijk: NL08 RABO 0133 0415 22 op naam van, Stichting Marokkaans Religieus Centrum 

Leeuwarden. Vermeld in de omschrijving: Sadaqah Ramadan. 

  

  



Of maak gebruik van één van de onderstaande links (Tikkie): 

💰10 euro: 

https://tikkie.me/pay/6f76mih6ohkd7t8lmq86 

 

💰25 euro: 

https://tikkie.me/pay/joo416i311p86btu4huc 

  

💰50 euro: 

https://tikkie.me/pay/9jmk9eoj363fpcaofk4s 

  

💰100 euro: 

https://tikkie.me/pay/2guej2smpja1qj2k61jv 

  

💰250 euro: 

https://tikkie.me/pay/sh083dt3r4vl133vsml3 

  

💰500 euro: 

https://tikkie.me/pay/nifp5phd6q9kam6927rt 

  

💰Zelf bedrag kiezen: 

https://tikkie.me/pay/ipqkov11o4h8poufsimf 

  

Moge Allah de Verhevene ons levensonderhoud doen vermeerderen en het van ons allen 

accepteren. En mag de rijke beloning ons tegemoetkomen en zwaar wegen op de Dag dat we 

voor Allah zullen moeten verschijnen. Ameen. 

  

Baraka Allahufikum wa Djazakumu Allahugair. 
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