
 

 

 

 

 

 

Leeuwarden, 14 maart 2021 

Asalamualeikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh, 

 
Beste en meest gerespecteerde ouders, broeders en zusters, 

 
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. In de 

tweede lockdown, die is begonnen vanaf 15 december 2020, is de moskee opengebleven 

voor de dagelijkse gebeden en het bidden van het vrijdagmiddaggebed. Vanaf dinsdag 23 

februari 2021 heeft het bestuur opnieuw het moeilijke besluit genomen de moskee te sluiten. 

Dat is gedaan om de veiligheid van allen te beschermen, daar het duidelijk werd dat een 

aanzienlijk deel (van de reguliere moskeebezoekers) van de gemeenschap ziektever-

schijnselen toonden en/of positief waren getest op het coronavirus.  

 
Met deze brief wil het bestuur, na een kleine drie weken, de moskee heropenen op maandag 

15 maart 2021. De heropening geldt voor alle activiteiten. Zowel de vijf dagelijkse gebeden 

zijn weer te verrichten, we gaan op dezelfde manier de vrijdagmiddaggebeden organiseren 

(op uitnodiging1) en ook het onderwijs wordt weer opgepakt.  

 
De moskee kan alleen open blijven als de regels worden opgevolgd. Wij zijn hier samen 

verantwoordelijk voor! De komst naar de moskee is gebonden aan een protocol dat is 

opgesteld door het bestuur.2 Let met name op de volgende zaken: 

1. Degenen die zich ziek voelen of ziekteverschijnselen vertonen en/of vrienden en/of 

familieleden hebben die positief zijn getest moeten (uit voorzorg) thuisblijven. 

2. Er moet overal – op het plein, bij de winkel en in het hele gebouw – anderhalve meter 

afstand worden gehouden van elkaar. 

3. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Het mondkapje bedekt uw neus, mond en 

kin en wordt opgezet zodra het perceel/gebouw wordt betreden. 

4. Er is in het gebouw één looprichting, loop s.v.p. niet in tegengestelde richting. 

5. Daarnaast geldt voor de vijf dagelijkse gebeden dat er (tijdelijk) geen vrijwillige gebeden 

kunnen worden verricht. Een ieder dient de vrijwillige gebeden na het gezamenlijke 

gebed thuis uit te voeren en niet in de moskee. De moskee wordt na het gebed gesloten.  

                                                           
1
 U kunt zich inschrijven via de volgende link: https://moskeeleeuwarden.nl/inschrijven-vrijdagmiddaggebed/.  

2
 Voor het complete protocol verwijzen wij graag naar de mededeling van 08 juni 2020 op het volgende adres: 
https://moskeeleeuwarden.nl/mededelingen/. 

https://moskeeleeuwarden.nl/inschrijven-vrijdagmiddaggebed/
https://moskeeleeuwarden.nl/mededelingen/


 

 

 

 

 

 

 

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 opnieuw in het geding komt, dan zal het bestuur passende maatregelen 

nemen of 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. 

 

Het bestuur 


