Asalamualeikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh,

Beste en meest gerespecteerde ouders en broeders,

Op dinsdag 13 oktober 2020 heeft de overheid (in overleg met verschillende islamtische
koepelorganisaties) de regels omtrent het handelen in coronatijd aangescherpt. Als bestuur voelen wij
ons genoodzaakt om hier gehoor aan te geven. Wij willen de veiligheid en gezondheid van onze
gemeenschap en moskeebezoekers (blijven) waarborgen. Voor de dagelijkse gebeden verandert
niets, met uitzondering van het feit dat een ieder (naast een gebedskleedje en een plastic zak) bij elk
doordeweeks gebed een mondkapje moet dragen.

Voor het vrijdagmiddaggebed van 16-10-2020 verandert het volgende:
-

Deze vrijdag beginnen we met het afbouwen van het aantal bezoekers voor het
vrijdagmiddaggebed. Er worden deze vrijdag enkel 60 personen toegelaten.

-

Nadat deze 60 personen zijn toegelaten wordt er aan alle overigen een brief gegeven waarin
wordt uitgelegd hoe je je kunt opgeven/inschrijven voor het bezoeken van een volgende vrijdag.

-

Voor deze vrijdag – 16-10-2020 – geldt dat iedere bezoeker zijn voornaam, achternaam en
telefoonnummer moet afgeven alvorens de moskee kan worden betreden.

-

Verder geldt het protocol zoals is opgesteld op 01-09-2020 en die de afgelopen twee maanden
zijn nageleefd. Zie daarvoor: www.moskeeleeuwarden.nl/mededelingen.

Voor het vrijdagmiddaggebed vanaf 23-10-2020 verandert het volgende:
-

Vanaf deze vrijdag worden er enkel 30 personen toegelaten.

-

Een ieder moet zich vooraf inschrijven. Van alle inschrijvingen wordt (op volgorde van
aanmelden) een lijst gemaakt. Eenmaal inschrijven is voldoende.

-

De eerste dertig personen op de lijst krijgen bericht dat zij op vrijdag 23 oktober het
vrijdagmiddaggebed kunnen bijwonen (degenen die op 16-10-2020 zijn geweest komen daarvoor
niet in aanmerking, zij zijn al een vrijdag eerder geweest en komen later weer aan de beurt). De
volgende dertig krijgen het bericht dat zij de vrijdag daarna aan de beurt zijn, en zo wordt de lijst
afgewerkt. Bij bijv. 120 inschrijvingen kunt u dus één keer in de maand het gebed bezoeken.

-

Degenen die zich niet inschrijven en/of niet zijn uitgenodigd worden (zonder uitzondering) voor
het vrijdaggebed geweigerd.

-

U kunt zich op de website inschrijven, zie: www.moskeeleeuwarden.nl. Voor de enkeling die dit
(om wat voor reden dan ook) niet kan, kan zich doordeweeks na een willekeurig gebed bij het
kantoor inschrijven.

-

De onderstaande gegevens hebben wij nodig om u in te schrijven en u op de hoogte te stellen
van wanneer u het vrijdagmiddaggebed kan komen bezoeken. Het spreekt voor zich dat dit naar
waarheid ingevuld dient te worden en dat wij hier zorgvuldig mee om zullen gaan, te weten:
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres

-

Wie geen gebedskleed, plastic zak en/of mondkapje bij zich heeft wordt de toegang tot de
moskee geweigerd voor het vrijdagmiddaggebed (ook al staat men ingeschreven).

-

Verder geldt het protocol zoals is opgesteld op 01-09-2020 en die de afgelopen twee maanden
zijn nageleefd. Zie daarvoor: www.moskeeleeuwarden.nl/mededelingen.

Als wij deze regels en adviezen respecteren en opvolgen dan kunnen wij op een verantwoorde
manier de moskee open laten 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

