30 mei 2019/25 Ramadan 1440
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Geachte broeders en zusters,
Met deze brief willen we u informeren over een aantal zaken.

Veiligheid
Maatregelen gebouw
De veiligheid van de moskeebezoekers staat hoog op de agenda. Er zijn aanpassingen gedaan aan het
gebouw. Zo zijn de sloten vernieuwd, de noodverlichting kan weer jaren mee en er zijn enkele
rookmelders geplaatst. Er wordt gewerkt aan een camerasysteem en andere aanpassingen om de
veiligheid te vergroten.

Toezichthouders
Tijdens de Isha -en Tarawih-gebeden in de Ramadan zijn vrijwilligers ingezet als
toezichthouders buiten de moskee. Er staat nu altijd een toezichthouder bij de poort. Om
parkeeroverlast bij de overburen te beperken staat ook bij de flats een toezichthouder om
foutparkeerders naar een geschikte parkeerplek te wijzen. Het toezicht houden zal Insha
Allah worden voortgezet op de vrijdagen tijdens het Jumaa gebed en bij de feestgebeden en
wordt gecoördineerd door de coördinatoren Toezicht en Veiligheid: Said en Munah
Hatuluwaja. Wilt u ook helpen als toezichthouder, meldt u zich dan bij het bestuur. We zijn
ook nog op zoek naar BHV-/ en EHBO-ers.

Onderhoud
Tuin
De tuin ziet er weer prachtig uit. Dank aan alle vrijwilligers met groene vingers!
Vrijdagmiddag 31 mei na Jumaa en zaterdagochtend 1 juni wordt er ook weer in de tuin
gewerkt. Komt u meehelpen?
Schoonmaak
Zondag 2 juni om 10.00 uur wordt de moskee weer helemaal schoongemaakt voor Eid-ulFitr. Zowel binnen als buiten is er werk te doen en we vragen jong en oud, man en vrouw ons
hierbij te helpen. Ook na het gebed en de feestelijkheden van Eid -ul-Fitr is er veel werk te
doen waarbij we uw hulp kunnen gebruiken. Vele handen maken licht werk! Laten we er
samen voor zorgen dat deze moskee schoon en netjes blijft.
Oproep: klusjesman
Onze vaste klusjesman heeft na jarenlange trouwe dienst aangegeven het werk niet meer te
kunnen doen. (Oom) Loepie Hatuina: moge Allah u belonen voor al uw werk voor de

moskee, Amien. Wij zijn dan ook met spoed op zoek naar mensen die deze functie kunnen
overnemen.

Komende activiteiten
Gezamenlijk iftar
Tijdens de Ramadan is er iedere zaterdag een gezamenlijk iftar in de moskee georganiseerd.
Komende vrijdag 31 mei én zaterdag 1 juni a.s. zijn de laatste iftars. Op 31 mei wordt het
eten verzorgd (sadaqah) en apart geserveerd in de dames- en herenruimte. Voor 1 juni
vragen wij u iets lekkers mee te nemen. Het eten wordt dan gezamenlijk geserveerd vanuit
de passsage. U bent van harte welkom!
Zakaat-ul-fitr
Zakaat-ul-fitr (minimaal € 7 per persoon) kan tot aan het Eid-ul-Fitr gebed gegeven worden.
Wilt u dit afgeven in de moskee, dan kan dit tot maximaal zondagavond 2 juni a.s. zodat de
moskee nog de gelegenheid heeft dit door te geven aan degenen die het nodig hebben, om
ook dit feest te kunnen vieren. U kunt het afgeven bij één van de leden van de Religieuze
Raad: geef daarbij duidelijk aan dat het om zakaat ul-fitr gaat! Dat is iets anders dan zakaat,
sadaqa of uang salawat.
Het bestuur heeft een Tikkie (digitaal betaalverzoek) aangemaakt voor zakaat-ul-fitr. Eerder
stuurde het bestuur al een Tikkie rond voor een donatie t.b.v. het onderhoud van de
moskee. De link hieronder is een Tikkie specifiek voor zakaat-ul-fitr:
https://tikkie.me/pay/BaitAlRahma/jiBQEi1eWyejLxjXpUsXow
Salaat Eid-ul-Fitr
Het Eid-ul-Fitr gebed begint om 9.30 uur en zal worden geleid door imam Mujahidin
Tohseng, die ook de meeste Tarawih-gebeden heeft geleid. De chutba zal worden verzorgd
door imam Abdulwahab Bozhar. De moskee zal vanaf 7.30 uur open zijn. Nadere informatie
omtrent het gebed volgt.
Eid-ul-fitr receptie
Na het feestgebed staan op het plein een warme maaltijd, hapjes en drankjes klaar om
samen van te genieten. Om de dag gezamenlijk te kunnen vieren kunnen we niet zonder uw
hulp. Hulp is nodig bij de volgende zaken, vóór, tijdens en na het feest:
- Klaarzetten en weer opruimen tafels en stoelen
- Hulp bij klaarzetten en opscheppen van eten
- Hulp bij drinken klaarzetten/inschenken
- Opruimen en schoonmaken van de ruimtes binnen en buiten
Voor de warme maaltijd en drinken wordt gezorgd door een groep trouwe vrijwilligers van
de moskee. Zou u alleen wat voor wat lekkere hapjes/ zoetigheden willen zorgen? Alvast
bedankt!

Interreligieuze Jongerenbijeenkomst
Vrijdag 21 juni van 19.00-21.00 vindt een interreligieuze bijeenkomst plaats voor moslim- en
christenjongeren van 12-17 jaar. Dit wordt georganiseerd door de Jongerenwerkgroep van
het CMC (Contactgroep Moslims en Christenen in Ridderkerk). Deze interessante avond
wordt afgesloten met lekkere hapjes. Er is beperkt plaats dus meld je snel aan via Sarah van
der Hoeven: sarahvanderhoeven@live.nl. Zie ook www.vrede-met-u.nl
Wedstrijd Koran Recitatie
De Koranschool Bait Al-Rahmaan organiseert op zondag 7 juli 2019 een Wedstrijd Koran
Recitatie (Musabaqah Tilawatil Quraan) voor de kinderen van de Koranschool. Meer
informatie hierover is te vinden op de website: https://moluksemoskeebaitalrahmaan.nl/

Bestuurswisseling
Oproep voor kandidaat bestuursleden
Binnenkort zal de jaarlijkse deelnemersvergadering plaatsvinden. Het huidige bestuur heeft
er ruim drie jaar op zitten, dat betekent dat er weer verkiezingen zullen zijn. Alle functies
staan weer open en zullen met het nieuwe bestuur ingevuld worden. We roepen broeders
en zusters uit de Moluks-Islamitische gemeenschap Ridderkerk en broeders en zusters die
een aantoonbare (langdurige) band hebben met de Moluks-Islamitische gemeenschap, die
zich verantwoordelijk en geroepen voelen, op zich te melden bij het huidige bestuur!
Nader bericht en datum van de deelnemersvergadering volgt. Voor alle zaken kunt u zich
melden bij één van de bestuursleden of via info@moluksemoskeebaitalrahmaan.nl.

Komende activiteiten nog een keer op een rijtje
Dag
Vrijdag

Datum
31 mei

Zaterdag

1 juni

Zondag
Maandag of dinsdag
Dinsdag of woensdag
Vrijdag
Zondag
Zondag

2 juni
3 óf 4 juni
4 óf 5 juni
21 juni
7 juli
Volgt

Tijd
14.30
21.50
10.00
21.51
10.00
19.00
9.00
19.00
10.30
14.30

Activiteit
Tuin
Gezamenlijk iftar
Tuin
Gezamenlijk iftar
Schoonmaak
Moskee gereedmaken voor het feestgebed
Eid-ul-fitr en het feestgebed
Interreligieuze Jongerenbijeenkomst
Wedstrijd Koran Recitatie
Deelnemersvergadering

Wekelijkse lessen of andere terugkerende activiteiten kunt u terug vinden op onze website.
Wassalaam,
Bestuur Stichting Molukse Moskee Ridderkerk Bait Al-Rahmaan

