
 

 

 

 

 

Leeuwarden, 09 mei 2021 

Asalamualeikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh, 

 

Beste en meest gerespecteerde ouders en broeders, 

Het bestuur van de Moskee Assalaam wil een ieder met deze brief op de hoogte 

stellen van alle zaken die gaan over salaat Eid in het jaar 1442/2021. 

 

WANNEER 

- Op dinsdagavond 11 mei 2021 zal het bestuur berichten over welke dag – 

woensdag 12 mei of donderdag 13 mei – salaat Eid wordt gebeden. 

- Programma voor salaat Eid: 

o 07:30 binnenkomst 

o 07:50 inzameling voor de 7 projecten voor de moskee 

o 08:00 salaat Eid en de preek (gotba) 

o 08:30 einde van het programma en we verlaten allen de moskee 

 

WAAR 

- Salaat Eid wordt in alle gebouwen op het terrein van de moskee verricht en – 

indien nodig – op het veld van het Cruijff Court, naast het terrein van de moskee. 

- Er zijn 221 overdekte plekken op basis van anderhalve meter afstand: 

- Er zijn ongeveer 275 plekken op het plein en het veld van het Cruijff Court. 

- Eerst worden alle overdekte plekken gevuld, daarna het plein en het veldje. Het 

blijft waarschijnlijk droog, maar trek warme kleren aan (we laten alle deuren 

open), neem een paraplu mee en een zeiltje voor onder het gebedskleed. 

 

WIE 

- Salaat Eid wordt dit jaar alleen voor de mannen georganiseerd en voor 

jongens vanaf 14 jaar. Anderen zijn omwille van de ruimte helaas niet welkom. 

- Er is een team van ± 20 vrijwilligers – te herkennen aan de hesjes – die alles in 

goede banen moeten leiden. Luister naar de aanwijzingen die worden gegeven. 



 

 

 

 

 

 

REGELS EN CORONA 

- Het is gebruikelijk om elkaar te feliciteren na de preek. Omwille van onze 

gezondheid en veiligheid willen we iedereen oproepen om elkaar mondeling te 

feliciteren en geen fysiek contact met elkaar te maken. 

- Wij willen iedereen oproepen om na de preek te blijven zitten en de instructies 

af te wachten van de vrijwilliger(s). Zodat we op een ordelijke wijze uit de moskee 

kunnen vertrekken. Wees geduldig en veroorzaak geen overlast voor de buren. 

- Alle coronaregels blijven verder van kracht1. Let op de volgende zaken: 

o Degenen die zich ziek voelen of ziekteverschijnselen vertonen en/of 

vrienden en/of familieleden hebben die positief zijn getest moeten 

thuisblijven. 

o Er moet overal – op het plein, bij de winkel en in het hele gebouw – 

anderhalve meter afstand worden gehouden van elkaar. 

o Het dragen van een mondkapje is verplicht. Het mondkapje bedekt uw 

neus, mond en kin en wordt opgezet zodra het perceel/gebouw wordt 

betreden. 

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

richting. 

 

Deel dit bericht met anderen uit onze gemeenschap! 

 

Met vriendelijke vredesgroet, 

 

Het bestuur 

                                                           
1
 Zie het complete protocol de mededeling van 08-06-2020: https://moskeeleeuwarden.nl/mededelingen/. 

https://moskeeleeuwarden.nl/mededelingen/

