
Geachte College van Burgemeester en Wethouders, 

 

Sinds een aantal jaren is zowel het aantal als het bezoekersprofiel van onze moskee veranderd. Waar voorheen de 

bezoekers van onze moskee voornamelijk leden van de Turkse culturele vereniging waren, is hier sinds een paar 

jaar verandering in gekomen. Deze verandering en toename is het gevolg van de vestiging van de 

vluchtelingengezinnen in onze gemeente. Deze gezinnen zijn voornamelijk moslims. 

Wij zijn als moskee dan ook zeer vereerd dat wij deze mensen ruimte en gelegenheid kunnen bieden om hun 

godsdienst te belijden in onze moskee. Naast het feit dat onze moskee een centrale plaats is geworden voor de 

gebedsdiensten van de Alblasserdamse moslims, komt men hier ook bij elkaar om onder het genot van een heerlijk 

bakje Turkse thee een sociaal praatje te kunnen houden. Wij houden onze deuren daarom altijd en voor iedereen 

zeer wijd open. Wij zien dit als maatschappelijke plicht van ons en zijn ook van mening dat wij hiermee bijdragen 

aan een gezonder klimaat in de Alblasserdamse samenleving. Deze samenkomsten bereiken op vrijdagmiddag 

tijdens het middaggebed een toppunt.  

 

Zoals u weet is het vrijdagmiddaggebed het belangrijkste gebed van de week voor moslims. Tijdens dit bijzondere 

moment komen Alblasserdamse moslims van meer dan tien nationaliteiten bij elkaar om hun gebed uit te voeren. 

Als moskeebestuur doen wij er alles aan om alles in goede banen te laten verlopen, zowel voor de bezoekers van 

de moskee als voor de omwonenden. Tot op heden is het altijd uitstekend verlopen. 

 

Als moskeebestuur willen wij dit moment graag versieren met de “Ezan”. De “ezan” is het oproep tot het gebed. 

Dit is vergelijkbaar met de klokken die zondags vanuit de kerken luiden om mensen op te roepen. 

Tot op heden wordt de Ezan binnen in de moskee geroepen.  Zoals u heeft kunnen volgen in het nieuws, zijn er in 

Nederland al vele gemeenten waar de “Ezan” tijdens het vrijdagmiddagmiddaggebed en bij sommige moskeeën 

zelfs elke middaggebed openlijk wordt geroepen. Wij willen graag gehoor geven aan de duidelijk aanwezige 

verlangens van onze bezoekers om de “Ezan” 1 keer per week, te weten voor het vrijdagmiddaggebed, openlijk te 

doen. 

 

Wij hebben hierover navraag gedaan bij andere moskeeën die dit reeds doen. Hieruit is gebleken dat zowel 

voorafgaand (de communicatie met de gemeente) als nadat het uitgevoerd werd, niet of nauwelijks problemen 

zijn ontstaan. In veel gevallen hebben gemeenten dit aangegeven als zeer  positief voor hun gemeente en dat 

vrijheid van godsdienst voor iedereen geldt. Van omwonenden waren ook nauwelijks klachten en velen van hen 

ervaren dit moment als bijzonder. 

 

Natuurlijk zijn wij ons er van bewust dat hiervoor voldaan moet worden aan bepaalde regels, zoals onder andere 

het geluidsniveau en de duur. Hiervan kunnen wij nu al vermelden dat de uitgangsbasis voor ons wat betreft het 

geluidsniveau hetgeen zal zijn wat in de Algemene Plaatselijke Vordering Alblasserdam vermeld staat. De duur van 

een Ezan is ongeveer 2 minuten en vindt plaats, afhankelijk van de seizoenen, tussen 12:30 uur en 14:00 uur. 

 

Wij vinden dat een dergelijke toepassing in goed overleg met alle partijen moet gebeuren. Daarom verzoeken wij 

de gemeente om een schriftelijke reactie te geven op ons bovenvermelde voornemen zodat we in ieder geval een 

basis en een route hebben om de weg verder te bewandelen. 

 

In afwachting van uw schriftelijke reactie, wensen wij u nog fijne en gezonde dagen. 

 

Hoogachtend, 

O. Yilmaz 

Namens het bestuur van ISN Yunus Emre moskee 


