Leeuwarden, 08 juni 2020
Beste broeders, zusters en gerespecteerde ouders,
Onze moskee is naar aanleiding van het corona-virus op 17 maart 2020 gesloten. Dat was voor een
ieder van ons een pijnlijk besluit. Gezien de versoepelde maatregelen van het kabinet en het RIVM,
ligt het in de verwachting dat per 01 juli 2020 de moskee weer geopend kan worden voor de
dagelijkse gebeden. Let op: met uitzondering van het vrijdagmiddaggebed. Wij zijn bijzonder blij en
dankbaar dat wij onze deuren weer mogen openen. Met deze brief wil het bestuur u op de hoogte
stellen van het beleid met betrekking tot de heropening. Hieronder staan belangrijke regels waar een
ieder zich aan dient te houden.
Algemene regels/mededelingen m.b.t. het bezoeken van de moskee:
-

Volg de instructies van het bestuur.

-

Reinig je handen bij binnenkomst en vertrek.

-

Houd te allen tijde, waar je je ook begeeft, 1,5 meter afstand.

-

Een gebedskleed (sajada) is verplicht in de gebedsruimte. Het gebruik van mondkapjes en
handschoenen is niet verplicht maar wordt wel aangeraden.

-

De moskee kan worden bezocht door alle mannen vanaf 14 jaar. Voor kinderen onder de 14 jaar
en alle vrouwen blijft de moskee voorlopig dicht. Wij adviseren (op basis van het RIVM) onze
ouderen boven de 65 jaar thuis te blijven.

-

Mensen met gezondheidsklachten, verkoudheid en/of koorts moeten thuisblijven. Als er een
familielid en/of huisgenoot ziek is, geldt hetzelfde: blijf dan thuis.

-

Er mogen maximaal 100 personen tegelijk in de moskee aanwezig zijn. Na het bereiken van dit
aantal sluiten de deuren van de moskee.

-

Er geldt eenrichtingsverkeer in de moskee. Een ieder volgt de looprichting, dat wil zeggen dat
men via één ingang het terrein/gebouw binnengaat en ook op één manier het terrein/gebouw
verlaat. Er zijn aanwijzingen aangebracht op het terrein en in de moskee.

-

Er zijn geen andere activiteiten in de moskee mogelijk dan de vijf dagelijkse gebeden. Alle andere
activiteiten zijn (voorlopig) niet toegestaan, bijvoorbeeld:

-

o

in de moskee blijven na het gezamenlijke gebed;

o

verblijf en sociaal contact op het perceel/plein van de moskee;

o

er kan geen gebruik gemaakt worden van de woeddoeruimte en de toiletten;

o

er kan geen gebruik gemaakt worden van de keuken;

o

er worden ook geen lessen gegeven.

Het is niet mogelijk om het vrijdagmiddaggebed te bidden.

Specifieke regels m.b.t. het bezoek van de moskee voor de vijf dagelijkse gebeden:
-

De moskee zal 10 minuten voor elk van de vijf dagelijkse gebeden (m.u.v. het vrijdaggebed)
geopend worden en direct na het gebed sluiten. Nadat de imam het gezamenlijke gebed heeft
besloten (met taslim) kan men (laatkomers) niet meer beginnen met het gebed. Kom dus op tijd.

-

Het openen/sluiten van de moskee wordt door een bestuurslid gedaan of door een persoon die is
aangewezen door het bestuur. Bent u in het bezit van een sleutel maar wordt u niet gevraagd om
de moskee te openen en/of te sluiten laat dat dan over aan degenen die daarvoor zijn aangesteld.

-

Betreed het terrein van de moskee zoals gebruikelijk via de grote groene hekken. Loop daarna
naar de ingang (bij de winkel) en reinig uw handen voordat u de deur opent. Ga daarna het
gebouw binnen. Zorg ervoor dat er altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden.

-

Via de gang komt men bij de schoenenruimte, daar pakt men een plastic tasje en wordt het
schoeisel in gestopt. Men reinigt daarna de handen en met het tasje in de hand loopt men – één
voor één – naar een aangegeven plek om de schoenen neer te leggen. Vervolgens worden de
rijen voor naar achter en van rechts naar links gevuld. Loop niet door elkaar.

-

Elke bezoeker dient een gebedskleedje (sajada) mee te nemen om op te bidden (ben je het
gebedskleed vergeten dan is er een papieren versie beschikbaar). Er mogen geen spullen
meegenomen of achter gelaten worden in de gebedsruimte en/of in de moskee.

-

Na de adhaan (oproep) wordt direct de iqaamah uitgesproken/gestart met het gezamenlijke
gebed en wordt het verplichte gebed verricht. Alle vrijwillige gebeden tussen de adhaan en
iqaamah worden (voorlopig) overgeslagen.

-

Na het beëindigen van het gezamenlijke gebed is de voorganger (imam) verantwoordelijk voor
het laten vertrekken van de bezoekers. Per rij wordt de moskee verlaten. Na het beëindigen van
het gebed wordt het niet toegestaan om vrijwillige gebeden te bidden. Verricht deze thuis.

-

Men verlaat de moskee met het tasje en het gebedskleed in de hand via één van de twee
zijdeuren van de gebedsruimte. Na het aantrekken van het schoeisel en het weggooien van het
tasje, reinigt men de handen. Luister naar de instructies en loop niet door elkaar.

-

Men verlaat het plein van de moskee direct na het gezamenlijke gebed via de grote groene
hekken. Daarna wordt de moskee gesloten tot 10 minuten voor het volgende gebed.

Als wij deze regels en adviezen gezamenlijk opvolgen dan kunnen wij op een verantwoorde manier
de moskee openen. Wie zich niet houdt aan de regels wordt daarop aangesproken. Mochten de
regels veelvuldig worden gebroken dan zal het bestuur de moskee opnieuw moeten sluiten. Wij
vragen uw geduld en begrip voor het bovenstaande en hopen en vertrouwen erop dat men deze
regels respecteert en naar beste vermogen zal nakomen. Wij zien uit naar uw komst.
Het bestuur

