Leeuwarden, 27 april 2021
Asalamualeikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh,
Beste en meest gerespecteerde ouders, broeders en zusters,

Op de persconferentie van dinsdag 20 april 2021 is medegedeeld dat de avondklok
per woensdag 28 april 2021 (vanaf 04:30) eindigt. Het bestuur is zeer opgetogen
over dit feit en het heeft de volgende (versoepelende) gevolgen:
-

Het avondgebed (salaat Eicha) kan weer samen worden gebeden in de moskee;

-

en enkele activiteiten die we normaliter in de Ramadan organiseerden kunnen
vanaf woensdag 28 april weer plaatsvinden.

Tarawih-gebeden
Op woensdag 28 april 2021 beginnen we kort na het avondgebed (salaat Eicha) met
de tarawih-gebeden (vrijwillige nachtelijke gebeden). Er is een imam overgekomen
uit Spanje die ons de aankomende weken gaat leiden in het gebed. Elke avond van
de Ramadan is er plaats voor honderd personen. Zodra dat aantal wordt bereikt
worden er geen bezoekers meer toegelaten. De tarawih-gebeden duren ongeveer 45
minuten, binnen een uur (na salaat Eicha) verwachten we dat iedereen het gebouw
heeft verlaten. Gedurende ons samenzijn is er een groep van zes vrijwilligers (te
herkennen aan de oranje vesten) die ervoor moeten zorgen dat alles rustig en goed
verloopt. Luister naar hun instructies. Denk bij het bezoeken van de moskee aan het
meenemen van het gebedskleed, het mondkapje en een plastic zak. Parkeer zo ver
mogelijk van de ingang van de moskee om onze buren zo min mogelijk te storen.
Het is niet de bedoeling om op het plein te blijven en/of in groepjes net buiten de
moskee zich op te houden. Vrouwen en kinderen kunnen voorlopig nog niet bidden
in de moskee, de minimumleeftijd voor de jongens is 14 jaar. Moge Allah de Meest
Barmhartige en Meest Genadevolle onze gebeden doen accepteren.

Andere activiteiten
Naast de tarawih-gebeden wordt er elke dag na het ochtendgebed (Salaat Fajr) en
het namiddaggebed (Salaat Asr) één of meerdere (a)hadith (Profetische overleveringen) gelezen. Ook draagt de imam na elk middaggebed (Salaat Duhr) een deel
voor uit de Heilige Koran. Op de zondag na het middaggebed (Salaat Duhr) geeft de
imam een korte lezing. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het
bestuur en de gemeente met betrekking tot de mogelijkheden van het organiseren
van Salaat Ied, zodra er definitieve afspraken zijn gemaakt wordt iedereen ingelicht.
De komst naar de moskee is gebonden aan een protocol.1 Let op het volgende:
1. Degenen die zich ziek voelen of ziekteverschijnselen vertonen en/of vrienden
en/of familieleden hebben die ziek zijn/positief zijn getest moeten 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.

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. Deel dit bericht met
anderen uit onze gemeenschap.

Met vriendelijke vredesgroet,

Het bestuur
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Het complete vindt u bij de mededeling van 08 juni 2020 op het volgende adres: https://moskeeleeuwarden.nl/mededelingen/.

