INFORMATIEBRIEF SHABAAN-RAMADAAN 1439-2018
Assalamoe Alaikoem, beste broeders en zusters,
Middels deze nieuwsbrief informeren wij u graag over een aantal zaken.
AANVANG HEILIGE MAAND RAMADAAN
Omstreeks 17 of 18 mei zal in sha Allah de heilige maand Ramadaan aanvangen, afhankelijk van de geboorte en
zichtbaarheid van de nieuwe maan. Middels onze website, www.faried-ul-islam.nl en what’s app, wordt u zodra het
bekend is, direct geïnformeerd.
IFTARIE en SEHRIE VERZORGEN
Zoals de afgelopen jaren kunt u ook dit jaar een bijdrage leveren om een iftarie en sehrie in de moskee te laten
organiseren. De bijdrage voor een iftarie en sehrie is € 250.
Indien u een dag wilt reserveren, neemt u dan contact op met broeder Faried Rodjan 06-26762116. Van uw bijdrage
verzorgt de moskee zelf de inkopen, het koken, de sehrie, de iftarie, met een voorgerecht en een warme maaltijd.
LAILATUL QADR
Deze waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. Degenen die deze nacht in aanbidding doorbrengen, worden
beloond alsof zij duizend maanden Allah Subhana waTa’ala hebben aanbeden. Deze nacht zal plaatsvinden op de nacht
van de 26e op 27e van de maand Ramadaan. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de gebeden en dua’s die u op
deze zeer gezegende avond/nacht kunt gebruiken.
ZAKAAT AFDRAGEN
Zakaat/armenbelasting is de verplichting waaraan iedere moslim, die een jaar lang in het bezit zijn van o.a. goud en
zilver, met een minimum gewicht van resp. 87,37 en 611,62 gram een gedeelte van hun bezittingen afdraagt aan de
armen. Behalve goud en zilver dient er ook over het vermogen (spaargelden, handelswaar) zakaat te worden voldaan.
Jaarlijks dient men 2,5% af te dragen. De zakaatgelden, die wij elk jaar ontvangen, gaan naar 4 landen, te
weten: Suriname, India, Pakistan en Bangladesh. In deze landen hebben wij betrouwbare contactpersonen. Zij zorgen
er voor dat de gelden daadwerkelijk bij de armen terechtkomen.
U kunt uw zakaat overmaken op IBANnummer: NL85 RABO 0373137931 tnv Faried-ul-Islam ovv zakaat.
SADAQAT-UL-FITR AFDRAGEN
De verplichte Sadaqat-ul-Fitr is vastgesteld op 5 euro p.p. voor alle gezinsleden. De Sadaqat-ul-Fitr kan in de moskee
afgedragen worden. De Sadaqat-ul-Fitr wordt door de moskee verstuurd naar de eerder genoemde landen. De Sadaqatul-Fitr is een middel om de vastende persoon te zuiveren en om de armen te voeden. Het is ten zeerste aanbevolen om
de Sadaqat-ul-Fitr vroegtijdig in de heilige maand Ramadaan te voldoen. Uiterlijk vóór aanvang van het Eid-ul-Fitr gebed.
U kunt uw sadaqut-ul-fitr ook overmaken op IBANnummer: NL85 RABO 0373137931 tnv Faried-ul-Islam ovv fitrana.

DJOEMATOEL WIDA
Dit is de laatste vrijdag/djoema van de heilige maand Ramadaan. Het is aanbevolen om na deze djoema namaaz, en wel
vóór het Asr namaaz, 6 x 2 rakaat Nafiel te bidden. In iedere rakaat leest u na soerah Fatiha:
1 x Ayat-ul-Qursi (of al-Kaafiroen), 1 x soerah al-Ichlaas, 1 x soerah al-Falaq en 1 x soerah an-Naas.
Hierbij ontvangt u een aantal belangrijke informatie- en herdenkingsdata in de Ramadaan, de drie delen van de
Ramadaan en belangrijke Dua. Deze informatie vindt u ook op www.faried-ul-islam.nl
Herdenkingen in de Heilige maand Ramadaan o.a.
03e Ramadaan Wisaal Khatoone Jannat Hazrate Fatimah Radi Allahu Anhoe
10e Ramadaan Wisaal Hazrate Khatidjatul Qubrah Radi Allahu Anhoe
17e Ramadaan Wisaal Hazrate Aishah Siddiqah Radi Allahu Anhoe
17e Ramadaan Herdenking Shohdaa-e Badr Radi Allahu Anhoe
18e Ramadaan Wisaal Hazrat Maulana Reyhan Raza Khan Radi Allahu Anhoe
21e Ramadaan Shahadat Hazrat Ali Radi Allahu Anhoe
22e Ramadaan Wisaal Hazrat Maulana Hasan Raza Khan Radi Allahu Anhoe
Deel 1, eerste 10 dagen van de heilige maand Ramadaan is Rahmat (genade):
Rabbighfirwarhamwaantagairoerraahimien
Ai mere Rab moedjhebagshde, moedjhperrahamfarma, toe sabsebehterrahamfarmaanewaalahai.
O mijn Allah vergeef mij, laat uw genade op mij neerdalen, u bent de meest genadevolle.
Deel 2, de middelste 10 dagen van de heilige maand Ramadaan is maghfierat (vergiffenis):
Astaghfierullaha Rabbi min koelliezambiewwaatoeboeilaih.
Main Allah se tamaamghoenaho’nkiebagshieshmaanghta/tie hoe’ndjomera Rab hai aur
Oesiekietarafroedjoe’ karta/kartiehoe’n.
Ik vraag Allah om vergiffenis voor al mijn zonden diemijn schepper is en ik richt mij tot Hem.
Deel 3, de laatste 10 dagen van de heilige maand Ramadaan is Nedjaat (verlossing van het hellevuur):
Allaahoemma iennaka afoewwoentoehibboela’fwafaa’foe a’nnie / annaa.
Ai Allah beshaktoe maafkarnewaala hai, maafkarne ko pasandkarte hai, bas hame’nmaaffarmaade.
O Allah zeer zeker u bent die vergeeft, u houdt ervan om te vergeven, O Allah vergeef mij/ons.
DUA na SALATOEL TARAWIEH
SOEBHAANA ZIEL MOELKIE WAL MALAKOET
SOEBHAANA ZIEL IEZZATIE WAL AZMATIE WAL HAIBATIE
WAL QOEDRATIE WAL KIEBRIYAA-IE WAL DJABAROET
SOEBHAANAL MALIKIEL HAYYIEL LAZIE LAA JANAAMOE WALAA JAMOET
SOEBBOEHOEN QOEDDOESOEN RABBOENAA
WA RABBOEL MALAA-IEKATIE WAR ROEH
ALLAAHOEMMA ADJIERNAA MIENANNAAR
JA MOEDJIEROE JA MOEDJIEROE JA MOEDJIER.
EID-UL-FITR NAMAAZ
Op de 29ste Ramadaan wordt bekendgemaakt wanneer het Eid-ul-Fitr is. Zodra de exacte datum bekend is gemaakt,
zullen wij u hierover informeren op onze website. Ongeacht op welke dag Eid-ul-Fitr is, ons programma zal als volgt zijn:
09:00 uur start met recitatie uit de heilige Qur’aan,lofzangen en lezingen door de Oelama e Ikraam.
10.00 uur zal In sha Allah het EID UL FITR gebed plaatsvinden.
Wij wensen u zegenrijke heilige maanden toe. Wassalaam,
Faried Rodjan 06- 26 76 21 16
Ibrahim Mahaboeb 06- 81 85 44 19
Azad Molai 06- 24 57 20 50

