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Beste lezer,  
 

Assalaamu Alaikoem wa Rahmatullaahi wa Barakatoeh,  

 
Alhamdullillah, binnenkort kunnen alle moslim broeders en zusters  wederom de Heilige 
maand Ramadan verwelkomen. Zoals voorgaande jaren wilt Masjid Al-Ghausia & Al-Rizwia 

ook dit jaar weer u en uw gezin informeren over de belangrijke data, tijden en informatie 
van deze Heilige maand Ramadan. 

 

Het begin van de Heilige maand Ramadan zal Insha Allah جالله جل op woensdag 16 of 17 
mei 2018 zijn. 
 

Op onze website (www.alghausia.nl) zullen wij de informatie hieromtrent publiceren.   
U kunt ook op woensdag 16 mei 2018 na Sala-tul-Maghrib bellen op 070-3804191    
voor nadere informatie.  

 
Tarawieh:  

Het 1e Sala-tul-tarawieh zal Insha Allah جالله جل gehouden worden op  16 of 17 mei 2018, 
Sala-tul-Insha (begin Insha tijd), zie gebedstijden.  

 
Sahrie: 
Het uiterlijke tijdstip voor het nuttigen van de Sahrie eindigt 4 a 5 minuten (begin tijd 

Sala-tul-Fadjr). 
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Iftaarie:  
Het nuttigen van de Iftaar is gelijkgesteld aan het begin Sala-tul-Maghrib. 

(Voor de tijden van de Sahrie en Iftaar, kunt u terecht op onze website, onder de kop 
Gebedstijden.) 

 
Met veel trots kunnen wij u berichten dat ook dit jaar het Tarawieh-gebed wederom 
wordt voorgegaan door onze eerwaarde Imaam-o-Gatieb Maulana Mohammed 

Asrarulhaq Ashrafi.  
 

Ook dit jaar zal Insha Allah جل جالله  een Iftaarieprogramma georganiseerd worden. 
Voor deelname aan het Iftaarieprogramma kunt u contact opnemen met een van de 

navolgende bestuursleden: 

➢ Dhr. Hadji A. Jhapsie (vice-voorzitter), telefoonnr. - 06-30688990;     

➢ Dhr. Hadji Bholai (Secretaris) telefoonnr., - 06-44920369. 
 

Het sponsoren van Iftaarie is dit jaar als volg vastgesteld: 
€100,00 (eten, drinken en hapjes voor 30-35 personen).   
 

Let op! U kunt zelf ook voor iftaarie zorgen.  
 

Wilt u tijdens uw bezoek aan de moskee in maand Ramadan siernie of hapjes meenemen 
dan mag dat altijd.  
 

I’tikaaf: 
Voor de I’tikaaf, (retraite, afzondering voor spiritueel zelfonderzoek en geestelijke 

oefening gedurende de laatste 10 dagen van de maand Ramadan) kunt u zich 
aanmelden bij een van de bestuursleden. 
 

Laila-tul-Qadr:  
De meest zegenrijke nacht, Laila-tul-Qadr, valt dit jaar Insha Allah op de avond/nacht 

van 11 of 12 juni 2018 (27e nacht van Ramadan). Ook dit jaar wordt er een 
programma georganiseerd onder leiding van Imaam-o-Gatieb Maulana Mohammed 

Asrarulhaq. Alle moslim broeders worden hierbij alvast uitgenodigd om aan dit 
programma deel te nemen. 
(zie website onder de kop islam/Ramadan voor meer informatie.)   

 
Tenslotte wensen wij u allen alvast een gezegende maand Ramadan en een vreugdevolle 

Eid-ul-Fitr toe. 
 
Namens de bestuursleden van Al-Ghausia & Al-Rizwia Masjid.  
 

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u ten allen tijden contact opnemen met een 

van de bestuursleden. U kunt ons ook mailen via bekend emailadres,                        
info@al-ghausia.nl 

 

 
Uw financiële steun kunt u overmaken op rekeningnummer :NL82INGB0000450370. 
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