
 

 

  

 

  NIEUWSBRIEF 
 

 

 Bismillah hir Rahman nir Rahim 

 In naam van Allah de Weldadige de  

Genadige 

 

 

 

 
Assalaam Alaikoem w.r.w.b. 
 

Geachte leden, waarde broeders en zusters,  
 

De eerste maanden van 2016 zijn inmiddels 
al voorbij. Wij zijn verheugd dat onze leden 
de Jalsa’s en andere activiteiten goed 

bezoeken.  
 

De maand Ramadaan staat voor de deur. 
De vastenmaand is een bijzondere maand. 
Het vasten leert ons mee te leven met de 

armen of anderen die minder bedeeld zijn. 
 

Men is bezig allerlei voorbereidingen te 
treffen, ook in onze Moskeegebouw wordt 
hard gewerkt zodat wij in een schoon en 

net gebouw bijelkaar kunnen komen. We 
zijn de mensen die ons zo helpen bijzonder 

dankbaar voor hun tijd en inzet. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Wij hopen u allen elke avond te zien in deze 
maand om gezamenlijk Tarawieh Namaaz te 
verrichten.  

 
Wij als bestuur wensen u allen een 

gezegende maand Ramadaan.  

Wassalaam, 

Bestuur AAIIR 

 

 

 

 

 

 

  

Voorwoord 

Inhoud 

 Activiteiten 2016 

* Algemene Ledenvergadering 

* Ramadaan en Ied oel Fitre 

 JAGAR actueel 

 Moskee zaken algemeen 

 Jaaragenda 2016 

 Contact 
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Algemene Ledenvergadering 
 

Op 3 april jl. vond de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering plaats. Het bestuur heeft 
informatie gegeven over de financiën van 

de Jamaat en de vragen beantwoord die 
gesteld werden door de aanwezige leden. 

 

Goesoeltraining 
 
Op 13 maart jl. was opnieuw een 
Goesoeltraining georganiseerd. Het is 

belangrijk te weten hoe een lijkbewassing 
wordt verricht. Ook werd er info gegeven 

m.b.t. uitvaart en vragen beantwoord die 
met een overlijden te maken hebben. 

 

Ramadaan en Ied oel Fitre 
 
Op 6 juni a.s. gaan wij de gezegende 
maand Ramadaan in. Eerste Tarawieh 

Namaaz vindt plaats op zondag 5 juni 
om 23:20 uur.  

 
Op enkele zaterdagen kunnen er Iftaries 
georganiseerd worden met ondersteuning 

van de kookploeg. Als u mee wilt doen, dan 
kunt u contact opnemen met mevr. Saida 

Piergoelam-Djorai. De kosten voor de Iftarie 
worden gedeeld als meerdere mensen 
meedoen. 

 
Lailatoel Qadr valt op de nacht van vr  

1 op za 2 juli. Ook voor deze avond zullen 
wij samen met u zorgen voor Iftarie op  

1 juli en de Sehari op 2 juli.  
 
Ied oel Fitre vieren wij op woensdag  

6 juli a.s. Het programma zal om 9:00 uur 
starten, hier krijgt u nog nadere info over. 

 
 
 

 
 

 

 
 

JAGAR 
 

Wij van JAGAR zijn bezig om zaken van 
onze religie te leren (Soerah’s en Namaaz, 
maar ook andere religieuze zaken zoals  

Hadj, Qoerbaani, Ahmadiyyat e.d.). Ook 
leren wij zaken die wij in onze opleiding of 

latere baan goed kunnen gebruiken, zoals 
vergaderen, notuleren en samenwerken. 
Verder hebben wij wel elke maand een 

activiteit. De activiteiten waarbij wij de 
Jamaat betrekken, kunt u vinden in de 

jaarplanning.  
 
Er zijn veel zaken die wij jongeren zelf 

moeten leren waarna wij hetgeen wij 
geleerd  hebben naar buiten kunnen 

dragen. 
In het leren over de Dien-e-Islam gaat 
soms behoorlijk veel moeite en tijd zitten. 

Anderzijds is het heel leerzaam en leuk om 
mee te doen en zullen alle inspanningen  

In Shaa Allah rijkelijk beloond worden.  
Wij hopen met het geleerde t.z.t.  
binnen de Jamaat actief aan de gang te 

gaan. Wij hopen op uw aller do’a en 
zegeningen om succesvol te kunnen worden 

en blijven. 
 

Meedoen en lid worden van de JAGAR? 

Neem voor meer informatie contact op met 

de coördinator: dhr. Firoz Razab-Sekh op 

06-26 596 528. 

  

mailto:secretaris.aaiir@gmail.com
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In de afgelopen maanden is heel hard 

gewerkt om het Moskeegebouw op te 

knappen en schoon te maken. Wij hebben 

mede dankzij een aantal gulle sponsors veel 

mogelijk gemaakt: 

 Verbouwing van de keuken in de 

eetruimte (hier waren de kindertoiletten). 

 Het hele pand is opnieuw van binnen 

geverfd. 

 Vervanging van wandklok en loper. 

 Plaatsen van naam-tegels aan de muur. 

Het is nog steeds mogelijk om voor €500 

euro een tegel te kopen. 1 tegel staat 

symbool voor 1m² van het pand, waar u 

dan symbolisch eigenaar van bent. Voor 

meer informatie kunt u met de 

ondervoorzitter mevr. Saida Piergoelam 

contact opnemen. 

 Speciale reiniging van het linoleum. 

 Echte eetborden. 

Wij willen op termijn meer realiseren o.a.: 

 Het plaatsen van Wazoe-faciliteiten. 

 Het plaatsen van zonnepanelen voor 

duurzame en goedkopere energie 

levering (dit is nog in onderzoekfase). 

 
Voor dit soort zaken hebben wij uw donatie 
nodig, waar wij met zorg omgaan. Alle 

opknapbeurten worden gedaan met 
minimale kosten, maar met maximaal 

resultaat. 
Zo wordt siernie en drinken tijdens 
Joemoe’a niet met kasgeld aangekocht, dit 

wordt geheel gesponsord door de leden die 
aanwezig zijn met Joemoe’a.  

 
 
 

 

 

U kunt uw donatie ook overmaken via 

internetbankieren: NL78INGB0000141691, 

t.n.v. AAIIR met vermelding van uw naam 

en waar u voor wilt doneren. Dit kan u een 

belastingvoordeel opleveren, wij hebben 

immers een ANBI-status. Wij bedanken alle 

sponsors nogmaals hartelijk voor hun gulle 

bijdrage voor het mogelijk maken van 

bovenstaande zaken. 

Sinds de Jalsa van 15 mei jl. zijn wij op 

verzoek van een aantal leden gestart met 

het plaatsen van een donatie box en zullen 

dit bij elke activiteit herhalen.  

 

 

 De Zuiderbegraafplaats hanteert voor 

moslims een aparte deel voor 

begrafenissen. Hierbij kijken ze van 

welke stroming de overledene is en 

wijzen dan een plek aan. Het is dus 

niet zo dat wij als Jamaat eigenaar zijn 

van het Ahmadiyya gedeelte waar 

merendeel van onze leden liggen 

begraven. Het is mogelijk een plek te 

reserveren of aan te kopen. Dit kunt u 

naar uw wens regelen bij de 

Zuiderbegraafplaats. 

 De familie Moenna wil iedereen 

bedanken voor alle steun en hulp na 

het overlijden van hun zoon Fayaaz 

Moenna. Zij hebben dit zeer 

gewaardeerd. 

  

Overige zaken 

Donatiebox 

mailto:secretaris.aaiir@gmail.com
http://www.aaiir-rotterdam.nl/
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De Consumentenbond heeft in 2013 een 

onderzoek gedaan naar de houdbaarheid 

van verschillende soorten levensmiddelen. 

Doel was meer inzicht te geven in de 

houdbaarheid om daarmee verspilling te 

verminderen. Zo is o.a. brood tot 6 weken 

goed houdbaar in de vriezer. 

  

Het NCDO publiceerde (ook in 2013) een 

factsheet waarin vermeld werd dat in 

Nederland 800 miljoen kilo aan voedsel door 

consumenten weggegooid werd, een 

bedrag van 2,4 miljard Euro per jaar. 

 

Er zijn vele initiatieven om voedselverspilling te 

voorkomen. Supermarkten gooien bijv. minder 

weg en schenken voedsel dat nog goed is, 

maar niet verkocht kan worden, aan 

voedselbanken. 

 

Sinds 1 januari 2016 is door de Franse overheid 

de wet aangepast om voedselverspilling 

tegen te gaan. Supermarkten mochten al 

geen goed eten weggooien, restaurants zijn 

nu verplicht “doggybags” te geven aan 

gasten die erom vragen. 

 

Wij kunnen, zo wij het al niet doen, bijdragen 

aan het tegengaan van voedselverspilling.  

 

Hoe minder verspillen? 

 

Koop slim: alleen wat je nodig hebt en gaat 

gebruiken. 

 

Kook slim: kook niet te veel, het kost meer 

geld en vaak meer tijd 

 

Bewaar slim: door verkeerd of te lang 

bewaren bederven producten. 

 

 

In de Islam wordt op meerdere plekken 

verwezen naar verspilling, zoals: 

 De Profeet Mohammed (vzmh) zei: "Een 

volk (of bedrijf of gezin) dat verspilt, zal tot 

armoede vervallen”. 

 Koran 17:29 zegt: "En laat uw hand niet aan 

uw hals gekluisterd zijn (wees niet gierig) en 

strek ze niet uit tot de uiterste (grens) harer 

uitstrekking (verkwist niet), opdat gij niet 

berispt zult nederzitten.”   

 Koran 7:31 zegt: "O kinderen van Adam, let 

op iederen tijd des gebeds op uw versiersel, en 

eet en drink en wees niet buitensporig; 

waarlijk, Hij heeft de buitensporigen niet lief."  

 De Profeet Mohammed (vzmh) heeft 

gezegd: "Als je bij de zee (of rivier of 

kreek) bent en je wilt een bad nemen, 

gebruik slechts de hoeveelheid water die 

je nodig hebt." 

 
 

Zie: 

http://www.consumentenbond.nl/morello-

bestanden/overig/rapport-voedselverspilling-26-4-2013-zonder-

groente-en-fruit.pdf 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we

b&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi54-

jp1s_MAhUBGSwKHcudAyMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fw

ww.voedselbankennederland.nl%2Fdownload.php%3Ff%3Dncd

o-factsheet-voedselverspilling-2013-

06.pdf&usg=AFQjCNHP16e7Xa_a93zXhwvm6itEZYQhaw 

 

  

Matig uw verspillingen  
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Website AAIIR 
De website van de vereniging:  

http://www.aaiir-rotterdam.nl 
 

Reageren op de nieuwsbrief? 
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, stuur dan een 

mail naar: 

secretaris.aaiir@gmail.com 

 

Joemoe’a Namaaz 

 

  
 

Elke vrijdagmiddag in het 
Moskeegebouw, het 

gebed start om 14 uur.  
(Na 30 oktober 2016 om  

13 uur) 

Sabak Arabisch en Urdu 

 
De wekelijkse Arabische en 

Urdu lessen zijn op zondag 

van 11-13 uur.  

Contactpersonen: de heren 

Hayat Nanhaykhan en Firoz 

Razab-Sekh (tel.nrs. zie  

pag. 6). 

 

Wijzigingen in uw gegevens? 
Verhuizing? 

 
Geef het aan ons door: 

 
secretaris.aaiir@gmail.com 
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Agenda 2016 

Djalsa / Activiteit 
Datum 

Tijd 
Lokatie 

werkelijk gepland adres extra info 

Sieratoen Nabie 23-12-2015 zondag 10 januari 2016 13:30u Aakstraat 10 geweest 

Goesoeltraining   zondag 13 maart 2016 14:00u Aakstraat 10   

ALV AAIIR april 2016 zondag 3 april 2016 14:30u Aakstraat 10   

Koningsdagmarkt JAGAR 27-4-2016 woensdag 27 april 2016 06:00u 

Nieuwe  
Binnenweg 
(gecancelled 
wegens slecht 
weer) 

t.h.v. BAVO 

Meraadj Sherief/Shabbe Baraat 5-5-2016 zondag 15 mei 2016 14:30u Aakstraat 10   

JAGAR - Filmdag 22-5-2016 zondag 22 mei 2016 14:00u Aakstraat 10   

Eerste Tarawieh 5-6-2016 zondag 5 juni 2016   Aakstraat 10   

1 Ramadaan, begin vasten 6-6-2016 maandag 6 juni 2016 n.v.t. Aakstraat 10   

Lailetoel-Qadr 1-7-2016 vrijdag 1 juli 2016   Aakstraat 10   

29 Ramadaan laatste Tarawieh 4-7-2016 maandag 4 juli 2016   Aakstraat 10   

30 Ramadaan, eind vasten 5-7-2016 dinsdag 5 juli 2016 n.v.t.     

Ied-oel-Fitre 6-7-2016 woensdag 6 juli 2016 09:00u Aakstraat 10   

Ied-Milan (BM)   ? ? zaal ? ? 

Ied-oel-Adha 11-9-2016 zondag 11 september 2016 09:00u Aakstraat 10   

1 Moharram 2-10-2016 zondag 2 oktober 2016 14:30u Aakstraat 10   

Sportdag (BM)   ? ? ? ? 

Sieratoen Nabie 12-12-2017 zondag 18 december 2016 13:30u Aakstraat 10   

 

Contact 
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