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Hierbij presenteren wij u het lesprogramma voor volwassenen voor de 
eerste helft van 2018. We bieden een aantal mooie cursussen aan: 
Koran met Tadjwied, Siera (biografie van de profeet Mohammed s.a.w.), 
Arabisch en Urdu.
Arabisch is de belangrijkste taal wanneer iemand zich wil verdiepen in de 
islam. Veruit de meeste islamitisch theologische boeken zijn geschreven 
in het Arabisch. Naast Arabisch en Indonesisch is Urdu de taal waarin 
veel islamitische boeken zijn geschreven of vertaald. Deze cursus is dan 
ook bedoeld voor mensen die de taal willen leren uit bijvoorbeeld Afgha-
nistan, Pakistan, India en Suriname.
Alle vakken kunnen afzonderlijk van elkaar gevolgd worden.
We hopen u te zien bij een van deze cursussen!

Algemene informatie
Docent Ustaz Sharief
Leslocatie Molukse moskee Bait Al-Rahmaan
 Johann Sebastian Bachstraat 2A
 2983 AB Ridderkerk
Cursusgeld € 10,00 per maand per cursus
Lesmateriaal Prijs verschilt per cursus. 
 Lesmateriaal kan zo nodig bij ons besteld worden
Betaling rekeningnummer NL45 ABNA0419 8309 79 o.v.v. 
 voor- en achternaam en naam van de cursus 2018
Meer informatie 06 - 4050 1516 
 info@moluksemoskeebaitalrahmaan.nl
 www.moluksemoskeebaitalrahmaan.nl
 



Cursus 01 : Koran met Tadjwied
Voor degene die de Koran willen leren lezen of het lezen willen verbete-
ren en naar een hoger niveau willen tillen. Van beginners tot gevorder-
den, les op individueel niveau. 

Periode  schooljaar 2017-2018
Start dames 27 augustus 2017 - heren 12 januari 2018
Duur    10 maanden
Kosten  € 10,00 per maand
Lesmateriaal  Anwaaroel Qaidah € 5,00
 Iqro € 5,00
 Koran met Tadjwied € 20,00
Dames zondag van 14.00 - 16.00 uur
Heren vrijdag van 19.00 - 20.00
 

Cursus 02: Siera
In deze cursus wordt de biografie van de profeet s.a.w. behandeld met 
de wijze lessen en de moraal die we eruit kunnen leren. Het vertaalde 
boek ‘Biografie van de Profeet Mohammed - Het zegel der profeet-
schap’ van imam Mubarakpuri r.a. wordt hierbij gebruikt. 

Periode  januari - juli 2018  
Start 14 januari 2018
Duur     6 maanden
Kosten  € 10,00 per maand
Lesmateriaal  Biografie van de Profeet Mohammed € 20,00
Dames/Heren zondag van 16.00 - 18.00  uur
 



Cursus 03: Arabisch
Arabisch leren lezen en begrijpen plus basisgrammatica. Doel is het 
zelfstandig kunnen lezen van boeken en kranten. Lessen worden indivi-
dueel gegeven aan de hand van drie boeken. Eén boek per niveau. Tem-
po en duur van de cursus bepaalt de student zelf. Verlenging mogelijk. 

Periode januari - juli 2018
Start 12 januari 2018
Duur    6 maanden
Kosten  € 10,00 per maand
Lesmateriaal  Per niveau € 25,00
Dames/Heren vrijdag van 20.00 - 21.00 uur

 

Cursus 04: Urdu
Er worden zeven modules behandeld om de taal te leren lezen en be-
grijpen. De lessen worden individueel gegeven. Tempo en duur van de 
cursus bepaalt de student zelf en verlenging van de cursus is mogelijk. 

Periode  januari - juli 2018  
Start 12 januari 2018
Duur     6 maanden
Kosten  € 10,00 per maand
Lesmateriaal  Per module € 7,50
 Het gehele pakket van 7 modules € 45,00
Dames/Heren vrijdag van 21.00 - 22.00 uur
 


