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Activiteiten onder de moskee;
-Geloofsactiviteiten:
* Kandil-programma’s zijn zo ingesteld dat de deelname kans
het meest groot zou zijn.
Elke maand is er een bijeenkomst voor de vrouwelijke
community geregeld.
* In de maand Ramadan is een overzicht van de gebedstijden
gemaakt en uitgedeeld.
* Fitre en zakaat is ingezameld en overhandigd aan de
Nederlandse Diyanet Stichting.
Zo ook de offers ten tijde van het offerfeest.
In de maand Ramadan hebben we een iftar maaltijd gegeven.
Zo ook met de heilige dag Kadir.
Bij het feestgebed ten tijden het Suikerfeest en offerfeest
hebben we lekkers uitgedeeld. De moskee is voor de feesten
grondig schoongemaakt zowel binnen als buiten.
In het weekend krijgen kinderen les in de Koran en de Islam
We hebben drie keer het afgelopen jaar een ontbijt voor de
kinderen geregeld. Daarnaast hebben ze ook een avond
geknutseld.
 
Andere activiteiten
 
* 18 maart 2018 op een vrijdag is er voor Canakkale
martelaren een gebed gegeven.
* 18 maart 2018 is er ook een knutsel thema voor de kinderen
georganiseerd.
* 27 april vrijdag hebben we broodje kofte verkocht voor een
winst voor de moskee.
 
Religieuze activiteiten buiten;
* Kutlu dogum programaa ter nagedachtenis aan de profeet
Mohammed vrede zij met hem.
Op 17 november jl zaterdag hebben we in Lemmer samen met
drie andere moskeeen in de buurt een Mevlidi Nebi-
programma gerealisseerd.
Hierbij waren ook aanwezig de consult van het consulaat
Turkije te Deventer.
* Naar aanleiding van de vergaderin op 14 november 2017



met de Raad van Kerken en de Marokkaanse moskee hebben
we op 26 januari 2018 een bijeenkomst gehouden in de
Marokaaanse moskee. Hierbij was het onderwerp Offeren is
een feest. De wethouder Jelle Zoetendal was tevens aanwezig
bij deze bijeenkomst.
 
Andere activiteiten;
Op 4 mei 2018 namen we deel aan het
Herdenkingsprogramma van de Eerste Wereldoorlog.
Op 5 mei 2018 hebben we een diner gerealiseerd met de
burgemeester, Marokaanse moskee, politie en uitgenodigden
in het kader van de Nationale bevrijdingsdag.
 
Bezoeken aan onze moskee;
* 6 maart 2018 een bezoek van twee groepen van 40 studenten
* 8 maart 2018 een bezoek van 100 studenten, 4 groepen
* 15 maart 2018 een bezoek van 55 studenten OSG
Sevenwolden
* Een totaal van 150 studenten van 12, 13 en 15 juni 2018
door studenten van het Bornego College
* 7 juni 2018 een bezoek van studenten uit Wolvega met hun
ouderes.
 
Onze trainingen en vergaderingen;
* Over de 5-jarige strategie en toekomst van onze stichting is
er een vergadering gehouden in de Soest Moskee.
* Iftar-programma's in Harderwijk en Hilversum tijdens
Ramadan
* 15 juni op het Consulaat, het herdenkingsprogramma voor
martelaren
* 23 september 2017 is er een eenzidig ongeluk gebeurd. Er is
een auto tegen de zijmuur van de moskee gebotst. Er is
hierdoor schade ontstaan. We hebben overleg gehad met de
verschillende afdelingen binnen de moskee. We hebben drie
leden benoemd die zich bezig hebben gehouden met het
herstel van de schade.
* Er is een overzicht gemaakt van de leerlingen die in het
weekend naar de lessen kwamen om de continuiteit hiervan te
bevorderen.
* 15 oktober 2018 is er in Apeldoorn een religieuze
moskeebeveiligingsbijeenkomst gehouden.
* 19 november 2017 is er een kennismaking geweest met de
Musavir en de bestuursleden te Ede.
* Met de ouders van de kinderen die naar de weekendlessen
komen hebben we een vergadering gerealiseerd.
Voor de kinderen hebben we doorgaans het hele jaar



verschillende activiteiten gerealiseerd.
Het bestuur is maandelijks bij elkaar gekomen om te
overleggen en voor het Kutlu dogum programma vier keer
extra. En in totaal zes keer bijelkaar gekomen met de Raad
van Kerken en Marokkaanse moskee.
 
 
Reparaties en andere acitiviteiten
* Het audiosysteem is vernieuwd
* Het camerasysteem voor de veiligheid van de moskee is
vernieuwd
Het alarmsysteem is deels vernieuwd.
* De verbouwing is zijn einde genadert.
* De rails van de trailer zijn voltooid.


