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Datum  : 12 maart 2020  

Betreft   : Vrijdaggebed opgeschort tot 31 maart 2020  

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 السَّالَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ 

Beste broer en zus,   

  

Gezien de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Corona-virus hebben de moskeeën, aangesloten bij de 

Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland, na veelvuldig overleg een besluit genomen over de te nemen 

maatregelen om de veiligheid en gezondheid van onze moskeebezoekers te waarborgen. Eerder hebben zijn de 

aangesloten moskeeën en hun achterban geïnformeerd over de richtlijnen van het RIVM en de hygiëne maatregelen 

zoals het veelvuldig wassen van de handen en geen handen te schudden.  

 

Na de persconferentie van de Veiligheidsregio’s op 10 maart jl. en de persconferentie van 12 maart 2020 heeft het 

SMBZ vanwege de unieke situatie ook religieus advies ingewonnen over de uitbraak van het Corona-virus en hoe 

moskeebesturen hiermee moeten omgaan. Uit het religieus advies is duidelijk naar voren gekomen dat het advies van 

de lokale en landelijke (gezondheids)autoriteiten bepalend is voor de te nemen maatregelen. Op basis van het advies 

van de (gezonds)autoriteiten, het religieuze advies, de wetenschap dat het vrijdaggebed een belangrijke verplichting 

vormt voor de moslim, het feit dat het WHO bevestigd heeft dat er sprake is van een pandemie en het feit dat het 

centrum van de bestemmingen in de regio Brabant ligt, zijn de volgende besluiten genomen.   

 

Besluit  

1. Iedereen houdt zich aan de voorgeschreven maatregelen zoals deze opgesteld zijn door het RIVM voor de 

dagelijkse gebeden en hygiëne;  

 

2. Moskeeën met het Vrijdaggebed waarbij meer dan 100 personen aanwezig zijn worden per direct 

opgeschort tot 31 maart 2020.  

 Moskee Arrahman Breda 

 El Feth Moskee Tilburg  

 Moskee At-Taqwa Etten-Leur 

 Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal 

 Moskee El Feth Bergen Op Zoom 

 Moskee Almohsinin Oosterhout  

 

Om deze maatregel verantwoord uit te voeren, zullen bovenstaande moskeeën op vrijdag, tussen 08:30 uur 

tot 15:00, sluiten voor het gebed. De tijden kunnen per moskee afwijken. Met salaat Asr is de moskee weer 

te bezoeken voor het gebed.  

 

3. Voor alle overige activiteiten in de moskee met 100 personen of meer, zal het moskeebestuur een eigen 

overweging maken.      

  

4. Vanuit het advies van het RIVM om sociale contacten te vermijden en ook vanuit religieus advies, is het af 

te raden om, hoe belangrijk het vrijdaggebed ook is, niet in andere moskeeën te gaan bidden. De regio 

moskeeën worden verzocht om hier rekening mee te houden.   
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De situatie wordt dagelijks door verschillende moskeebesturen gemonitord zodat, gezamenlijk, adequaat ingespeeld 

kan worden op de snel veranderende situatie. Zodra het nodig is om de maatregelen te versoepelen of te verzwaren 

zullen wij jullie tijdig informeren.    

 

Wa ʿalaykumu salam  َُوَعلَْيُكُم ٱلسَّاَلم 

Met vriendelijke groet,  

 

Algemeen bestuur Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland  

 

  
Publicatiedatum 11-03-2020 I 17:00 uur I Bron: RIVM  

Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)  


