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Assalaamoe aleikoem wa rahmatullah, 

Alle lof komt toe aan Allah die het mogelijk heeft gemaakt om in de moskee te mogen bidden. 

Vanaf 22  juli 2020 zal de moskee voor de dagelijkse vijf gebeden opengaan. 

Voor uw en onze veiligheid dient u zich te houden aan de huisregels, welke zijn samengesteld conform de 

richtlijnen van het RIVM en de adviezen van koepelorganisaties. 

Huisregels: 

• U bent verplicht mee te nemen:  
- Gebedskleed ( bij de ingang verkrijgbaar voor € 5,- indien niet meegenomen)  
- Mondkapje (bij de ingang verkrijgbaar voor € 1,- indien niet in bezit) 
- plastic tas om de schoenen in te doen.  

• Deuren van de moskee gaan open 30 minuten voor aanvang van het gebed en sluiten direct na het 

gebed.  

• Behoort u tot de risicogroepen (ouderen vanaf 70 jaar en chronische zieken)? Blijf dan thuis. 

• Is er iemand in uw gezin die hoort tot de risicogroepen laat hem dan thuis blijven.  

• Heeft u verkoudheidsklachten (niezen, hoesten, keelpijn, koorts)? Blijf dan thuis. 

• De moskee is voorlopig alleen voor broeders geopend (14 jaar tot 70 jaar). 

• Bij het bereiken van de maximaal toegestane bezoekers gaan de deuren dicht. 

• Houdt altijd 1,5 meter afstand, er worden ook geen handen geschud. 

• De moskee heeft 1 ingangszijde en een aparte uitgangszijde. Bezoekers dienen zich aan de looproutes 

te houden die aangegeven zijn in de moskee. 

• Desinfecteer uw handen altijd bij ingang. 

• Laat geen persoonlijke bezittingen achter in de moskee zoals gebedskleed of gebedskleding. 

• De toiletten en wassingsruimte zijn gesloten. Zorg dat u de wassing thuis verricht. 

• De bezoekers zijn verplicht zich aan de huisregels te houden. 

• Volg altijd de instructies van de vrijwilligers en het bestuur. Respecteer deze broeders. Zonder hen 

hadden wij de heropening van de moskee niet kunnen realiseren. 

Met de wil van Allah mogen we u spoedig in de moskee begroeten. 

Wa salaam   bestuur Al-hijra moskee  


