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Assalaamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh 

Beste leden, 

Het bestuur van Moskeevereniging El Fath is verheugd u te kunnen mededelen dat wij het 

voornemen hebben om per 19 juli 2020 de moskee te heropenen voor de leden. In deze 

tijden van beproevingen en de omstandigheden rondom het heropenen van moskeeën, is 

het Islamitisch noodzakelijk om met aangepaste richtlijnen te werken binnen de moskee, 

dit om de veiligheid te kunnen waarborgen en de risico’s te beperken. 

De moskee zal in beginsel alleen open gaan voor het dagelijkse Asr en Mahgreb gebed. Als 

na evaluatie blijkt dat dit naar tevredenheid verloopt dan zullen de dagelijkse gebeden in 

de moskee geleidelijk worden verhoogd. De moskee zal dagelijks een half uur voor het 

gebed haar deuren openen voor de bezoekers en direct na het gebed weer sluiten.  

Door gebrek aan ruimte in de moskee door de getroffen maatregelen kunnen wij helaas 

voorlopig alleen mannen ontvangen. 

Om de heropening op een veilige en verantwoorde manier te laten verlopen moeten de 

onderstaande punten in acht worden genomen: 

1. U bent verplicht zich te registreren via het online formulier: moskee-

elfath.nl/gebedboeken 

2. U bent verplicht 1,5 meter afstand in acht te nemen bij het betreden en 

verlaten van de moskee 

3. U bent verplicht een eigen gebedskleed mee te nemen 

4. U bent verplicht een eigen mondmasker mee te nemen 

5. U bent verplicht sokken te dragen in gebedsruimte 

6. U bent gezond en heeft GEEN klachten (koorts, keelpijn, verkoudheid, hoesten 

en kortademig) 

7. U heeft GEEN gezinsleden met ziekteverschijnselen 

8. Temperatuur meting zal verplicht ter plaatse worden uitgevoerd 

9. Bij het weigeren gehoor te geven aan instructies van het bestuur of de 

vrijwilligers wordt u de toegang ontzegd 

10. Bij te laat komen voor het gebed zal u de toegang geweigerd worden 

11. Na het gebed bent u verplicht direct de moskee te verlaten 

12. Het is verboden om op het terrein of nabijheid van de moskee te blijven  
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Verder attenderen wij u erop dat het parkeren van auto’s op het parkeerterrein van de 

moskee niet mogelijk is. Ook wijzen wij u erop dat de sanitaire ruimte gesloten is voor 

gebruik.  

De heropening van de moskee is onderworpen aan een protocol. Voor uw eigen veiligheid 

en die van ons moet een ieder zich aan het protocol houden en de aanvullende instructies 

van het bestuur en de vrijwilligers volgen.  

Het betreden van het gebouw is geheel op eigen risico. Moskeevereniging El Fath en haar 

bestuur zijn niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook. Bij incidenten en het 

niet naleven van de getroffen maatregelen kan de moskee per direct worden gesloten tot 

nader order. Eventueel aan de moskee opgelegde sancties door uw tedoen zullen op u 

worden verhaald. 

Wij zijn ervan bewust dat deze maatregelen ongemakkelijk kunnen zijn, maar blijven wel 

noodzakelijk met oog op behoud van onze gezondheid en die van onze naasten en 

medeburgers.  

Wij danken u alvast voor uw medewerking en begrip in deze bijzondere moeilijke tijden. 

Wa alaikoem salaam, 

Bestuur Moskeevereniging (Masjid) El Fath 

 
 
 
 


