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Oproep tot thuis gebed tijdens Ramadan 

Eén van de maatregelen in de strijd tegen 

het coronavirus is dat er geen 

gebedsdiensten plaatsvinden omdat er dan 

te veel mensen te dicht op elkaar zitten. Dat 

geldt voor kerken maar ook voor moskeeën. 

In Nieuwegein raakt dat de gemeenschap 

van de Siraat Moskee diep, vooral omdat 

binnenkort (24 april) de Ramadan van start 

gaat. Voor moslims is dat een heilige maand 

om tot inkeer te komen en waarbij er 

volgens strikte regels wordt gevast.

Oproep tot thuis gebed tijdens Ramadan

In verband met het coronavirus roept de 

moskee alle leden van de gemeenschap op om 

NIET naar de moskee te komen maar het gebed

thuis te verrichten. Wel heeft de moskee de 

gemeente gevraagd of ze op de vrijdagen 

tussen 17 april en 23 mei via de luidsprekers 

van de moskee de oproep tot gebed ten gehore

mag brengen. 

Het gemeentebestuur ondersteunt de oproep 

van Moskee Siraat om de Ramadan in de eigen 

thuissituatie te belijden en te vieren. Daarnaast

begrijpt het bestuur dat de oproep tot gebed 

tegemoet komt aan het gemis van het samen 

kunnen bidden. De oproep is vanuit de moskee 

bedoeld als teken van solidariteit met de 

samenleving.  Het gemeentebestuur stemt 

daarom in met het verzoek. 

De oproep via de luidsprekers vindt op de 

genoemde vrijdagen plaats tussen 14.00 

en 14.05 uur. 

De gemeente zal samen met het bestuur van Moskee 

Siraat de aankomende tijd de situatie 

blijven monitoren en bijsturen indien nodig. Hebt u 

zelf vragen of opmerkingen dan kunt u terecht bij 

wijk coördinator Melanie Gitz, via mail: 

m.gitz@nieuwegein.nl of tel. 06 150 689 43.

Wij danken u voor uw begrip.
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