BELANGRIJKE MEDEDELING
Tilburg, 12 maart 2020
Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh, beste broer en zus,
Met dit schrijven willen wij jullie informeren over het besluit dat wij als bestuur van de
El-Feth Moskee genomen hebben in het kader van het indammen van het Corona-virus.
Aanstaande vrijdag zal het vrijdaggebed niet doorgaan in de moskee. De moskee zal rond dit
gebruikelijke tijdstip gesloten zijn en is hiermee niet toegankelijk voor bezoekers.
Wij volgen hiermee het advies op van de Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland
(SMBZ). Op basis van de beschikbare informatie blijkt de besmettingsconcentratie vooral in
de regio Tilburg-Breda te liggen. Gezien het grote aantal bezoekers dat onze moskee op
vrijdag bezoekt, vinden wij het niet verantwoord om het Jummuha-gebed, ook niet in
aangepaste vorm, door te laten gaan. Voor een verdere motivering verwijzen wij naar het
advies van het SMBZ.
Wij hebben dit besluit met pijn in het hart genomen want het is nog nooit eerder
voorgekomen dat het Jummuha-gebed vanwege gezondheidsredenen niet doorgegaan is.
Maar de situatie is volgens ons op dit moment zo serieus dat we maatregelen tegen deze
epidemie moeten treffen. Wij volgen hierin het Profetisch advies toen de Profeet, vrede zei
met hem zei: niemand zou de zieke bij de niet-zieke moeten brengen.
Vooralsnog gelden de door het kabinet gepresenteerde maatregelen tot en met 31 maart
2020. Voor Brabant volgen nog aanvullende maatregelen. Daarom blijven wij de situatie op
de voet volgen.
Wij vragen jullie begrip voor de genomen maatregelen en verzoeken jullie om dit bericht
breed te verspreiden zodat er niemand morgen voor een gesloten deur komt te staan.
Wij sluiten af met de smeekbede: O Allah, wij zoeken bescherming bij U tegen huidziekten,
krankzinnigheid, lepra en tegen de kwade ziektes!
Wassalam aleikum,
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