Stichting Al-Hoeda
Van Noortwijckstraat 30
3042 LP Rotterdam
Rotterdam, donderdag 25 november 2021
Betreft: herziening en aanscherping Covid-19 maatregelen Stichting Al-Hoeda
Beste moskeebezoeker,
Ongetwijfeld zal u al vernomen hebben dat de coronaregels vanuit de overheid, zowel landelijk als lokaal, sinds
donderdag 25-11-2021 in grote mate zijn aangescherpt.
Stichting Al-Hoeda heeft daarom het besluit genomen om de voorgaande striktere corona maatregelen weer in te
voeren. Als Stichting Al-Hoeda nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door de overheidsregels en
richtlijnen op te volgen.
Wat betekent dit voor de moskee en de moskeebezoekers?
Vanwege deze nieuwe wijzigingen heeft het Bestuur van de Stichting Al-Hoeda het volgende concreet besloten:
• De 1,5 meter afstandsregel wordt per vrijdag 26-11-2021 opnieuw ingevoerd! De oude 1,5 meter afstandsstickers
worden weer op de vloer van de gebedsruimten geplaatst. U dient op deze plaats te bidden. Het is niet toegestaan
om te bidden op plaatsen waar geen sticker staat! Volg daarbij a.u.b. de aanwijzingen op van de vrijwilligers.
• Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst is per 26-11-2021 verplicht.
• Het meenemen en gebruiken van een gebedskleed voor het bidden is verplicht. U mag uw gebedskleed niet
achterlaten of bewaren in de moskee. Neem deze na het gebed altijd weer mee.
• De vrouwen gebedsruimte zal hierdoor helaas op vrijdag 3 december sluiten! Vrouwen zullen dus vanaf 03-122021 de djoemoehaa gebeden niet meer mogen bijwonen tot nader order.
• Ook adviseren wij moskeebezoekers om voor en na de gebeden niet samen te scholen voor de moskee.
• Op last van de overheid worden geen etenswaren en/of overige consumptie genuttigd binnen het pand van de
Stichting. Hiervoor gelden namelijk dezelfde regels als bij horeca-gelegenheden. De Stichting kan en zal niet
controleren op vaccinatiebewijzen of overige testbewijzen middels de corona-app.
Stichting Al-Hoeda wil langs deze weg nog aangeven dat wij ons als Stichting realiseren dat dit onprettige en lastige
maatregelen zijn, die de nodige complicaties met zich meebrengen. Het is een moeilijk besluit geweest om deze
maatregelen weer te nemen. De Stichting acht dit echter noodzakelijk om eventuele negatieve maatschappelijke
gevolgen voor te zijn.
Iedere moskeebezoeker dient kennis te nemen van de bovenstaande wijzigingen. De Stichting is op geen enkele wijze
aansprakelijk bij het niet opvolgen van de reeds benoemde maatregelen.
Wij doen een beroep op iedere moskeebezoeker met betrekking tot deze kennisgeving.
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u zich wenden tot het Bestuur van Stichting Al-Hoeda. Wij zijn middels
e-mail te bereiken op: info@alhoeda.com
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van Stichting Al-Hoeda.
De Secretaris, dhr. C. Akkouh
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