Leeuwarden, 15 december 2020
Asalamualeikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh,
Beste en meest gerespecteerde ouders en broeders,
Naar aanleiding van de eerste lockdown heeft het bestuur de verantwoordelijkheid en het moeilijke
besluit genomen de moskee te sluiten van 17 maart 2020 tot 01 juli 2020. Momenteel worden de vijf
dagelijkse gebeden verricht en is het volgen van de preek en het bidden van het vrijdagmiddaggebed
sinds 04 september 2020 mogelijk (eenmaal in de drie/vier weken, voor degenen die zich daarvoor
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hebben aangemeld ). De komst naar de moskee is gebonden aan een protocol dat is opgesteld door
het bestuur. Zo moeten degenen die zich ziek voelen of ziekteverschijnselen vertonen thuis blijven,
moet er voldoende afstand worden gehouden, is het dragen van een mondkapje verplicht, is er één
looprichting, enzovoort. Voor het protocol verwijzen wij graag naar de mededeling van 08 juni 2020 op
het volgende adres: https://moskeeleeuwarden.nl/mededelingen/
Sinds de persconferentie van maandag 14 december 2020 verkeren we in een tweede lockdown. Het
bestuur wil u graag op de hoogte brengen van de gevolgen van deze lockdown voor de
moskee(bezoekers). Er gaan drie dingen veranderen:
1. Voor de vijf dagelijkse/gezamenlijke verplichte gebeden geldt dat erna geen vrijwillige
gebeden kunnen worden verricht. Een ieder dient de vrijwillige gebeden na het gezamenlijke
gebed thuis uit te voeren en (tijdelijk) niet in de moskee.
2. Vanaf vrijdag 18 december zal de preek en het vrijdagmiddaggebed worden ingekort. We
willen de preek en het gebed in totaal niet langer dan 30 minuten laten duren.
3. Helaas moeten we ook al het (fysieke) onderwijs stoppen. Dit geldt zowel voor de kinderen
als voor het volwassenonderwijs. We volgen de koers die ook geldt voor de basisscholen.
Gaan de basisscholen weer open dan beginnen de lessen in onze moskee ook weer.
Als wij deze regels en adviezen respecteren en opvolgen dan kunnen wij op een verantwoorde
manier de moskee open laten. Wie zich niet houdt aan de regels wordt daarop aangesproken.
Mochten de regels veelvuldig worden gebroken of zien we dat de veiligheid van onze bezoekers in
het geding komt, dan zal het bestuur passende maatregelen nemen of de moskee zelfs 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
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Wil je je aanmelden? Dat kan op: www.moskeeleeuwarden.nl/inschrijven-vrijdagmiddaggebed

