Leeuwarden, 12 april 2021
Asalamualeikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh,
Meest gerespecteerde ouders, broeders en zusters,

Dit is een bericht van het bestuur van de Stichting Marokkaans Religieus Centrum en de
moskee Assalaam te Leeuwarden. Wij willen u op de hoogte stellen van een aantal
belangrijke zaken. Lees het onderstaande nauwkeurig en stuur het zoveel mogelijk door.
A. VERSOEPELINGEN
Het afgelopen (corona)jaar was een moeilijke tijd voor ons allen. Naar aanleiding van de
eerste lockdown heeft het bestuur de verantwoordelijkheid en het pijnlijke 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 was
de moskee opnieuw gesloten, daar het duidelijk werd dat een aanzienlijk deel van de
gemeenschap ziekteverschijnselen toonden en/of positief waren getest op het coronavirus.

Sinds 15 maart 2021 is de moskee weer open voor alle activiteiten. Gezien het feit dat de
regels goed worden gevolgd, er landelijk meer versoepelingen zijn aangekondigd en omdat
onze heilige maand Ramadan begint, zullen er vanaf dinsdag 13 april 2021 twee
versoepelingen gelden, namelijk:
1. Er worden voor de vrijdagmiddaggebeden in plaats van 30 weer 100 personen
uitgenodigd1. We kunnen dit aantal bezoekers op de verantwoorde anderhalve
meter afstand van elkaar ontvangen. Voor alle regels met betrekking tot de
vrijdagmiddag verwijzen wij graag naar de website2. Alleen op basis van een
uitnodiging kunt u bidden. Op dit moment zijn een kleine 200 mensen ingeschreven.
Dat wil zeggen dat men om en om op de vrijdagmiddag naar de moskee kan komen.
Eenmaal inschrijven is voldoende! Kunt u toch niet komen, dan dient u zich af te
melden, zodat we iemand anders op uw plaats kunnen laten komen.
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Wilt u uitgenodigd worden, schrijf u in op: https://moskeeleeuwarden.nl/inschrijven-vrijdagmiddaggebed/
Zie de mededeling bij 01-09-2020 op: https://moskeeleeuwarden.nl/mededelingen/

2. De tweede versoepeling heeft te maken met de vrijwillige gebeden voor of na de vijf
verplichte gebeden. De vrijwillige gebeden kunnen vanaf dinsdag 13 april 2021
weer gebeden worden. De moskee wordt ongeveer een kwartier voor de adhaan
van het verplichte gebed geopend en wordt weer gesloten nadat een ieder klaar is
met het gezamenlijke en eventuele vrijwillige gebed. Alle andere regels blijven van
kracht3. Let vooral op de volgende zaken:


Degenen die zich ziek voelen of ziekteverschijnselen vertonen en/of vrienden en/of
familieleden hebben die positief zijn getest moeten thuisblijven.



Er moet overal – op het plein, bij de winkel en in het hele gebouw – anderhalve meter
afstand worden gehouden van elkaar.



Het dragen van een mondkapje is verplicht. Het mondkapje bedekt uw neus, mond
en kin en wordt opgezet zodra het perceel/gebouw wordt betreden.



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

B. DE RAMADAN
In navolging van de Vereniging Imams Nederland4 zal de moskee Assalaam te Leeuwarden
de gemeenschap willen oproepen om morgen – dinsdag 13 april 2020 – te beginnen met
het vasten in de maand Ramadan.

Op de persconferentie van 23 maart 2021 is verteld dat de avondklok gehandhaafd blijft. De
avondklok gaat in vanaf 22:00 uur en loopt tot 04:30 uur. Dit heeft de volgende gevolgen:
-

Het avondgebed (salaat Eicha) kan niet gezamenlijk worden verricht omdat de
moskee niet geopend kan worden door de avondklok. Het bestuur heeft contact
gezocht met de gemeente voor een uitzondering5, maar die is niet toegekend.

-

Het bestuur heeft op basis van de adviezen van de Vereniging Imams Nederland
besloten om het zonsonderganggebed (salaat Maghrib) niet gezamenlijk (direct
na elkaar) te verrichten met het avondgebed (salaat Eicha). Iedereen dient het
avondgebed thuis te bidden (met de intentie van het gezamenlijke gebed.)6
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Zie het complete protocol de mededeling van 08-06-2020: https://moskeeleeuwarden.nl/mededelingen/.
Zie bijlage 1 voor de mededeling van de Vereniging Imams Nederland.
5
Ook de bestuursleden hebben van de gemeente geen uitzondering/toestemming gekregen m.b.t. deze zaak.
6
Zie bijlage 2 en 3 voor de mededelingen van de Vereniging Imams Nederland wat betreft dit onderwerp.
4

-

Als in de toekomst – waarschijnlijk in de maand mei – het zonsonderganggebed
(salaat Maghrib) rond 22:00 uur, maar ook als het ochtendgebed (salaat Fajr) voor
04:30 uur moet worden gebeden, en de avondklok is nog in werking zoals vanaf
woensdag 31 maart is ingegaan, dan kan er niet in de moskee gebeden worden.

-

Het bovenstaande betekent dat het programma in de Ramadan, denk aan: de
gezamenlijke iftaar, de lezingen en de nachtelijke gebeden (salaat tarawih) –
zoals dat de afgelopen jaren is georganiseerd – dit jaar opnieuw niet kan
plaatsvinden. Dit heeft met de avondklok te maken, maar ook met de risico’s die het
met zich meebrengt om grote groepen mensen gelijktijdig te ontvangen in de
moskee.

-

Het bestuur heeft een brief gestuurd naar de burgemeester met de vraag om
toestemming te verlenen om salaat al-Ied in de buitenlucht te bidden. Zodra er iets
duidelijk wordt, dan zal de gemeenschap ingelicht worden.

Als wij deze regels en adviezen respecteren en opvolgen dan kunnen wij op een
verantwoorde manier de moskee bezoeken. Wij vragen uw geduld en begrip voor al het
bovenstaande en hopen en vertrouwen erop dat men deze mededelingen en regels
respecteert en naar beste vermogen zal nakomen.

Moge Allah de Verhevene ons in deze heilige maand Ramadan vergeven, ons zegenen en
als onze aanbidding accepteren. Alahoema Ameen.

Hoogachtend en met vriendelijke vredesgroet,

Het bestuur
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