Onderwerp: v oorbereidingen Ram adan 2020
Datum:

2 april 2020

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh beste broer en zus,
Wij hopen dat onze gehele gemeenschap zich in goede gezondheid bevindt en dat iedereen op zijn
manier bezig is om zijn imaan hoog te houden in deze bijzondere tijden vol beproevingen.
B estaande gez ondheidsm aatregelen gehandhaafd tot en m et 28 april 2020
De periode van beproeving houdt helaas niet op na 6 april. Het kabinet heeft op 31 maart 2020
besloten om de bestaande maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus aan te houden t/m 28
april. Tot die tijd moet onze moskee helaas dicht blijven voor bezoekers. Dit is een grote beproeving
voor onze gemeenschap omdat de Ramadan in shaa Allah rond 23 april start. De maand waarin velen
van ons in groten getale de moskee bezoeken om dichter bij hun Heer te zijn. Concreet betekenen
de nieuwe maatregelen dat we met het begin van de Ramadan niet in onze moskee kunnen.
Op 21 april zal het kabinet de nieuwe maatregelen presenteren. Afhankelijk van de nieuwe
maatregelen zal blijken of we wel of niet een gedeelte van de maand Ramadan in de moskee kunnen
bidden. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een alternatief programma voor de Ramadan.
We verwachten deze planning ruim voor de maand Ramadan met jullie te kunnen delen.
Opv oeren digitale uitz endingen
Zoals we eerder hebben aangegeven hebben we onze Live-uitzendingen op onze Sociale Mediakanalen (Facebook & YouTube) opgevoerd om jullie te kunnen voorzien in jullie kennisbehoefte.
Kijk daarom regelmatig op onze Facebookpagina voor de laatste update en volg de lezingen in het
Arabisch, Riffijns of Nederlands.
Jaarlijk se b ijdrage en donaties v oor de nieuwb ouw
We hebben gemerkt dat de donaties voor onze moskee sinds begin maart sterk zijn teruggelopen.
Wij roepen onze bezoekers op om toch te blijven doneren aan de moskee. De moskee heeft jullie
financiële steun hard nodig om de rekeningen van de nieuwbouw te kunnen blijven betalen.
Omdat contante betalingen op dit moment helaas niet mogelijk zijn, willen wij jullie vragen om de
jaarlijkse bijdrage voor 2020 en de bijdrage voor de bouw rechtstreeks te storten op de
bankrekeningen van de moskee. Het is ook mogelijk om via onze website www.el-feth.nl een
machtiging af te geven. Wij werken nu ook aan andere alternatieven.
O Allah wij verzoeken U , De Heer en De Schepper der werelden, om ons te beschermen.
Wij vertrouwen op U , De Levende, De O nsterf elijke Degene Wiens Bestaan geen eind heeft.
O Allah, wij verzoeken U om deze pandemie te laten verdwijnen. O Allah, bescherm ons tegen de
kwaadaardige ziekte met U w Barmhartigheid. U bent Degene Die de M acht over alles heef t. O Allah!
M aak de maand Sha'baan gezegend voor ons, en laat ons de maand Ramadan bereiken.

Het bestuur van de Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth
Namens deze
Driss Elabbassi, voorzitter
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Enk ele adviezen ter voorbereiding op de gezegende m aand Ram adan.
 Als je nog gemiste vastendagen hebt van vorig jaar, haal deze dan nog snel in. Daarna kun je maandagen en
donderdagen vasten zoals onze geliefde profeet vrede zij met hem ook deed.
 Schud jezelf wakker en wees je bewust van jouw huidige staat van imaan. Denk nu al na over wat je wilt
bereiken in deze Ramadan. Als je jouw doelen(1) weet schrijf deze dan op, blijf wel reëel door
bijvoorbeeld met 3 doelen te starten.
 Reciteer veelvuldig deze dua, zodat je de Ramadan kunt meemaken:
ضان
َ ب َو
َ ش ْعبَانَ َو َب ِّل ْغنَا َر َم
َ ار ْك لَنَا فِى َر َج
ِ اَللّ ُھ َّم َب
“O Allah! Maak de maanden Rajab en Sha'baan gezegend voor ons, en laat ons de maand Ramadan
bereiken”
 Begin met het lezen van boeken over Ramadan. Dit zal je helpen om in de Ramadan ‘sfeer’ te komen. Je
zult hierdoor veel leren over de juiste manier van vasten en tevens welke dingen niet correct zijn, dit is
heel belangrijk als je het maximale uit de ramadan wil halen.
 Toon berouw (tawbah nasooha). Dit is het oprecht vragen van vergeving aan Allah en je houden (oprechte
intentie) aan je belofte om dezelfde fout niet nog eens te herhalen en er echt spijt van te hebben.
 Besteed meer tijd dan je voorheen al deed aan het lezen en begrijpen van de Koran en verricht Tasbeeh en
Istighfar.
 Als je gewend bent zakaat (2,5% van je vermogen) uit te geven in de maand Ramadan, bereken deze dan
alvast en leg het opzij zodat je aan jouw verplichting kunt doen.
 Stel leuke tasjes samen voor je gezinsleden zodat zij geboeid raken door Ramadan.
 Tover een gedeelte van je huis om tot een moskee, waar je de komende tijd de online lezingen kunt
volgen. Waar je rustig de Koran kunt (uit)lezen. Tevens waar je met jouw gezin de extra gebeden
(taraweeh) kunt uitvoeren na het Isha gebed.

1

Voorbeelden van doelen: Fajr op tijd bidden, een bepaalde soerah/hadith/dua memoriseren, de Koran uitlezen
in de maand Ramadan, geen leugens meer vertellen, starten met sparen voor umrah/hadj, het goedmaken met
iemand waar je een onenigheid mee hebt gehad, enzovoorts.
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