Hollanda Stichting Diyanet
Heerenveen Sefaat Moskee,
Jaaroverzicht 2016

Moskee:
1. De speciale kandil avonden zo veel mogelijk geprobeerd te plannen op tijden
wanneer de moskeegangers kunnen komen.
2. Maandelijks zowel door mannen en vrouwen apart de Koran hatim. Dit gaat nog
steeds door.
3. In de maand Ramazan een overzicht gemaakt van de iftar en sahur tijden en
uitgedeeld aan de moskeegangers.
4. In de maand Ramazan na het namiddag gebed gelezen uit de Koran.
5. In de maand Ramazan een iftar gegeven ter nagedachtenis aan oud moskeeganger de
heer Halil Yigit.
6. Voor het suikerfeest gebed en het offerfeest gebed grondige schoonmaak van de
gehele moskee.
7. Na het feest gebed thee aangeboden aan de moskeegangers.
8. Lessen in het weekend voor het jeugd gaat door.
9. In het afgelopen jaar 3 maal een ontbijt georganiseerd voor de jeugd.
10. 1 avond een speciale meiden avond georganiseerd.
11. Op 30 april 206 heeft dhr. dr. Yusuf Acar een gesprek gehad met de vrouwentak van
de moskee. Hierna heeft hij de moskeegangers geïnformeerd over het nieuwe
bouwproject van de moskee.

Overige activiteiten:
12. 31 januari 2016 is er een bijeenkomst avond georganiseerd, op deze avond zijn ook
de in en uitkomsten besproken. Tevens zijn nieuwe plannen besproken.
13. Hatim gelezen voor alle slachtoffers van Canakkale op 18 mart.

14. 21 maart 2016 is er een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Kleurrijk
Friesland. Alle geloven en overtuigingen waren hierbij aanwezig. Er waren zo’n 100
mensen aanwezig. Het onderwerp was racisme en discriminatie (Ik ben Jij)
15. 6 mei 2016 hebben we shoarma verkocht. Het opgebrachte geld is voor de moskee.
16. 7 mei 2016 hadden we een spreker te gast. Hij heeft verteld over het volgen van een
studie bij een universiteit in Turkije.
17. 11 mei 2016 hebben we in samenwerking met de Raad van Kerk en Marokkaanse
moskee een avond georganiseerd. De Marokkaanse moskee en wij hebben de
bezoekers van de Raad van Kerk geïnformeerd over de maand Ramadan en het
vasten. Zij hebben ons weer verteld over hun vasten. Er waren zo’n 70 mensen
aanwezig.

Activiteiten buitenshuis:

18. Kutlu dogum programma georganiseerd op 16 april 2016 voor de 10e keer. Deze keer
was het in Heerenveen. Het was voor het eerst zoveel belang bij deze avond.
19. 8 november 2016 hebben we weer een bijeenkomst georganiseerd met de
Marokkanse moskee en de Raad van Kerk. Dit keer was het onderwerp kerst. De
bijeenkomst was in de kerk Trinitas. De imam heeft een stuk gelezen uit de Koran en
heeft verteld over Jezus en Maria. De kerk heeft verteld over de kerst.
Overig
20. 1 juni 2016 hebben we in de Marokkaanse moskee een bijeenkomst bijgewoond
waar de burgemeester en politie bij aanwezig was.
21. 4 juni 2016 hebben de vrouwelijke moskeegangers deelgenomen aan het multi culti
festival in het centrum van Heerenveen.

Bezoeken aan de moskee
22. 14 maart 2016, bezoek van 100 leerlingen
23. 25 en 25 mei 2016 bezoek van leerlingen van het Bornego College.

24. 1, 7 20 en 24 juni 2016 leerlingen van het OSG College en Bornego College
25. 7 juni 2016 leerlingen uit Wolvega samen met ouders.

Vergaderingen
26. Maandelijkse vergadering van het bestuur, soms een keer extra in verband met
activiteiten etc.
27. Kutlu dogum vergaderingen en 2 maal tijden de repetities
28. Vergaderingen met andere instanties, 6 maal

