
Beste Buren,

De ISN Yunus Emre Moskee en de Turkse Culturele Vereniging in Alblasserdam hebben een geïntegreerde,

gerespecteerde en breed geaccepteerde positie binnen de Alblasserdamse gemeenschap. Dat is de verdienste

van alle generaties ïurken, gevestigd in Alblasserdam. Zowel zij die hier geboren zijn in Nederland als zij die

geboren zijn in Turkije. Decennialang biedt onze Moskee in Alblasserdam traditionele gebedsdiensten op alle

dagen van de week met het vrijdaggebed als moment met grootste deelname. lnmiddels bieden wij aan vele

nationaliteiten een welkom huis.

Net zoals iedereen in ons land, worden ook wij, ISN Alblasserdam Yunus Emre moskee, getroffen door de

maatregelen die genomen zljn ter bestrijding van COVID -I9.Zo is de ontmoetingsruimte van onze moskee sinds

december gesloten en is onze moskee enkel geopend tijdens de gebedsmomenten. Vanzelfsprekend worden

hierbij de geldende maatregelen in acht genomen. Wij hopen dat iedereen deze nare tijden zo gezond mogelijk

doorstaat en dat we met z'n allen zo snel mogelijk weer naar het normale terug kunnen.

ln de tussentijd hebben wijons als moskeebestuur beziggehouden met het verzoek van de moslimgemeenschap

van Alblasserdam om het gebedsoproep, ook wel de 'azan' genoemd, van vrijdagmiddag in het openbaar te
doen. Deze oproep wordt normaliter binnen onze moskee gedaan. Sinds enkele jaren wordt dit nu in veel

moskeeën in verschillende gemeenten binnen Nederland in het openbaar gedaan. Dit geldt overigens alleen

voor het vrijdagmiddaggebed.

Naar aanleiding van het verzoek hebben wij gekeken naar de juridische en maatschappelijke draagvlak om de

'azan'voorhetgebedsoproepvan vrijdagmiddagook in het openbaarte doen bijonze moskee. ln dit kader

hebben we contact gehad met het college van Burgemeester en Wethouders. Van het college kregen we te

horen dat er geen bezwaren zijn tegen een dergelijke openbare oproep, mits het binnen het gestelde

geluidsniveau is, welke vermeld is in het Algemene Plaatselijke Verordening van Alblasserdam. Tevens hebben

we diverse buurtbewoners gesproken over ons voornemen. Uit onze gesprekken bleek dat ook maatschappelijk

draagvlak aanwezig was.

Wij stellen u middels deze brief op de hoogte dat wij als moskeebestuur met inachtneming van bovenstaande,

besloten hebben om met ingang van vrijdag 9 april 2023. de'azan' voor het vrijdagmiddaggebed elke vrijdag in

openbaar te doen en ons hierbij zullen houden aan het gestelde geluidsniveau. Hiermee komen wij tegemoet
aan de wens van de moslimgemeenschap waarbij er, door binnen de normen te blijven, geen dan wel minimale
geluidsoverlast veroorzaakt zal worden. Graag willen we ook opmerken dat de 'azan' hooguit twee minuten zal

d uren.

Wij hebben er vertrouwen in dat u begrip heeft voor ons besluit en we elkaar met wederzijds respect kunnen

behandelen en aanspreken. Mochten er zaken zijn of voorkomen met betrekking tot dit onderwerp, kunt u

bellen met de voorzitter Orhan Yilmaz, , van het moskeebestuur of een e-mail sturen naar

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, O.Yilmaz [Voorzitter] namens ISN Yunus Emre Moskee en Turkse Culturele Vereniging

Alblasserdam.


