
 

 

 

 

 

 

Leeuwarden, 20 september 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 te 

Leeuwarden. De afgelopen anderhalve jaar zijn we allen geconfronteerd met de 

coronacrisis. De afgelopen weken stonden in het teken van versoepelingen. Het bestuur 

volgt, naast de Vereniging Imams Nederland, al vanaf het begin de adviezen van de 

overheid en RIVM. Lees het onderstaande nauwkeurig en stuur het zoveel mogelijk door. 

 
Hieronder een overzicht van de coronamaatregelen die per zaterdag 25 september 

ingaan en gelden voor onze moskee: 

- Degenen die zich ziek voelen of ziekteverschijnselen vertonen blijven thuis. 

- De anderhalve meter afstand verdwijnt. Maar vermijd fysiek contact. 

- Het dragen van een mondkapje wordt in het gebouw en voor elk gebed verplicht.1 

- Iedereen bidt op een gebedskleedje. 

- Kinderen onder de 14 jaar kunnen de moskee weer bezoeken.2 

- De vrouwenruimte blijft voorlopig nog even dicht.3 

- In overleg met het bestuur wordt het geven van ikraam en sadaqah (in natura) in de 

moskee weer mogelijk. 

 
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 beschermen en ons gezond houden, ons vergeven en ons zegenen 

en al onze aanbidding accepteren. Alahoema Ameen. 

 
Hoogachtend en met vriendelijke vredesgroet, 

 
Het bestuur 

                                                           
1
 Voorlopig willen we het zekere voor het onzekere nemen. We gaan vooral tijdens het gebed weer dicht op 

elkaar staan. Hopelijk kunnen we in de toekomst ook deze mondkapjes weer afschaffen. 
2
 We verzoeken ouders om jonge kinderen niet op de vrijdagmiddag mee te nemen. 

3
 Voorlopig blijft de vrouwenruimte dicht. We kijken de situatie even aan. Gaat het de goede kant op dan 

kunnen de vrouwen weer op de vrijdagmiddag aansluiten. 


