
 

 

 

 

 

 

 
Leeuwarden, 01 september 2020 

Meest gerespecteerde broeders, zusters en ouders, 

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

Assalaam te Leeuwarden. Vanaf halverwege maart van dit jaar tot de maand juli is onze moskee 

gesloten geweest omwille van het coronavirus. In deze periode heeft het bestuur de verantwoorde-

lijkheid genomen om alle gebeden voort te zetten. Vanaf juli bidden wij weer samen de vijf dagelijkse 

gebeden, maar met uitzondering van het vrijdagmiddaggebed. De vrijwillige gebeden rond de 

verplichte gebeden zijn deze week weer mogelijk, en op vrijdagmiddag – 04 september 2020 – 

zouden we graag voorzichtig willen beginnen met het gezamenlijk bidden van het vrijdagmiddag-

gebed. Met dit protocol wil het bestuur u op de hoogte stellen van het beleid met betrekking tot het 

openen van de deuren voor het vrijdagmiddaggebed. Hieronder staan belangrijke regels waar een 

ieder van op de hoogte moet zijn en waar we ons allen aan moeten houden. Lees alles aandachtig 

door en verspreid dit nieuws onderling, zodat wij op een veilige en verantwoorde manier onze 

vrijdagmiddaggebeden kunnen verrichten. Wij vragen Allah de Verhevene ons te beschermen. 

 

Algemene regels/mededelingen met betrekking tot het bezoeken van de moskee: 

 Volg te allen tijde de instructies van het bestuur. 

 Reinig je handen bij binnenkomst en vertrek. 

 Houd altijd, 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. 

 De winkel is voor en na de dagelijkse gebeden open. Op de vrijdagmiddag is de winkel voor het 

gebed gesloten, maar na het gebed geopend. Na het betalen loopt men niet terug, maar richting 

de voordeur zodat men elkaar niet tegenkomt en we eenrichtingsverkeer in de moskee behouden. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Specifieke regels m.b.t. het bezoek van de moskee voor het vrijdagmiddaggebed: 

- De moskee wordt om 13:30 uur geopend. De preek begint om 14:00 uur. De preek en het 

gebed duren ongeveer 30 minuten. Na het gebed wordt iedereen verzocht de moskee te verlaten. 

- Er kunnen (voorlopig) maximaal 100 personen deelnemen aan het vrijdagmiddaggebed. Kom dus 

op tijd want na 100 personen wordt het hek gesloten en kan niemand meer naar binnen. 

- Bij het hek krijgt u een nummer tussen de 1 en 100. De vrijwilligers weten zo hoeveel mensen er 

binnen zitten, maar het nummer geeft ook aan op welke plek u in de moskee moet gaan zitten. 

- Plak het nummer zichtbaar op uw kleding en loop naar de ingang (bij de winkel) en reinig daar uw 

handen. Ga daarna het gebouw binnen. Houd altijd 1,5 meter afstand van een ander. 

- Via de gang komt men bij de schoenenruimte, daar stopt u uw schoenen in een stevige 

waterdichte plastic tas, die u van thuis heeft meegenomen. Kunt u bij het hek niet laten zien dat 

u een plastic zak heeft, dan kan u de toegang tot de moskee geweigerd worden.  

- Loop daarna met de tas in de hand – één voor één – naar de plek die wordt aangegeven door de 

vrijwilliger. De nummers 1 t/m 100 (rode kleur) staan aangeven op de placemats samen met het 

nummer van de rij/saf (blauwe kleur). De rijen worden van voor naar achter en van rechts naar 

links gevuld. Let op: loop niet door elkaar en blijf zitten op de plek die wordt aangegeven. 

- Elke bezoeker dient een gebedskleedje (sajada) mee te nemen om op te bidden. Kunt u bij het 

hek niet laten zien dat u een gebedskleed heeft, dan kan u de toegang tot de moskee geweigerd 

worden. Er mogen geen andere spullen meegenomen of achter gelaten worden in de moskee. 

- Na het beëindigen van het gezamenlijke vrijdagmiddaggebed blijft iedereen zitten. Twee 

vrijwilligers staan op en die geven aan welke rij/saf de moskee mag verlaten. Rij voor rij wordt de 

moskee via twee uitgangen geleegd. Dit zijn de enige twee uitgangen die men kan gebruiken. 

- Men verlaat de moskee met de tas en het gebedskleed in de hand via één van de twee zijdeuren 

van de gebedsruimte. Na het aantrekken van de schoenen, reinigt men de handen. Luister naar 

de instructies en loop niet door elkaar. Houd altijd 1,5 meter afstand van een ander.  

- Men verlaat het plein van de moskee direct na het gezamenlijke gebed via dezelfde grote groene 

hekken. Daarna wordt de moskee gesloten tot 10 minuten voor het volgende gebed. 

- Men kan geen gebruik maken van de toiletten en/of wasruimte. 

 
Als wij deze regels en adviezen respecteren en opvolgen dan kunnen wij op een verantwoorde 

manier de moskee openen voor het vrijdagmiddaggebed. Wie zich niet houdt aan de regels wordt 

daarop aangesproken. Mochten de regels veelvuldig worden gebroken dan zal het bestuur de 

moskee op de vrijdagmiddag 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. 

Het bestuur 


