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Inleiding:
De Islamitische vereniging Al-Fath heeft ook in 2019 diverse activiteiten op
verschillende gebieden uitgevoerd. Op deze wijze blijft de vereniging trouw aan haar
missie en visie. Onze dank gaat uit naar onze leden, vrijwilligers en onze donateurs voor
hun steun en betrokkenheid. Hierdoor kunnen we ons blijven inzetten voor de
Islamitische gemeenschap in Dordrecht en omstreken.
Dit verslag geeft u een globaal beeld van de activiteiten en de diensten die de vereniging
in 2019 heeft uitgevoerd.
Religieuze activiteiten
ü De moskee Al-Fath maakt het gebed mogelijk voor alle moslims in Dordrecht en
omstreken. Dagelijks ontvangt de moskee tientallen bezoekers die in een sfeer
van vrede, rust en bezinning hun gebed verrichten.
ü De imam geeft elke vrijdag een preek in het Arabisch en in het Nederlands. De
preken gaan over maatschappelijke en religieuze onderwerpen die de
moslimgemeenschap in hun dagelijks leven raken.
ü De imam geeft wekelijks lezingen in het Arabisch en in het Nederlands. Voor
zowel jongeren als ouderen.
ü Tijdens de ramadan zijn 4 Iftar-bijeenkomsten georganiseerd. Bij deze Iftars zijn
externe relaties en vertegenwoordigers van instellingen en andere moskeeën
uitgenodigd.
Onderwijs en educatieve activiteiten
ü De vereniging verzorgt koran en Arabische lessen voor kinderen in het weekend.
In 2019 hebben meer dan 80 kinderen deze lessen gevolgd.
Sociale en culturele activiteiten
ü De moskee biedt haar bezoekers de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. In de
kantine komen mensen dagelijks bij elkaar voor ontspanning en voor sociale
contacten.
ü De moskee organiseert elk jaar Iftars voor de gedetineerden van de Dordtse
gevangenis. Deze oude traditie wordt enorm gewaardeerd.
ü Het bestuur en de vrijwilligers van de vereniging brengen regelmatig bezoeken
aan zieke mensen uit de gemeenschap. In moeilijke tijden dienen moslims elkaar
te steunen. Dit is een van de kernwaarden die de vereniging uitdraagt.
ü Onze eer voorzitter biedt geestelijke verzorging aan moslimpatiënten die
terminaal zijn. Hij is een sleutelfiguur die veel aanzien heeft bij moslims en nietmoslims in Dordrecht. Hij is meer dan 40 jaar actief als geestelijke verzorger, als
imam, en als verbinder.
ü Daarnaast regelt hij ook de uitvaart en de rituele wassing van overleden mensen
binnen onze gemeenschap. De moskee biedt hiervoor de nodige faciliteiten. In
2019 hebben wij afscheid moeten nemen van 6 broeders en 1 zuster moge Allah
hun genadig zijn en het paradijs doen binnentreden.
Jongeren activiteiten
ü In de moskee is een aparte ontmoetingsruimte voor jongeren. Met name op de
vrijdag en in het weekend komen onze jongeren bij elkaar om lekker te
ontspannen.
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ü In de zomer van 2019 heeft onze jongerencommissie een voetbaltoernooi
georganiseerd. Meer dan 60 jongens deden mee. Er werden prijzen uitgedeeld en
is gezamenlijk gegeten.
Vrouwenactiviteiten
Onze vereniging heeft een hele actieve vrouwencommissie. In 2019 heeft deze
commissie diverse activiteiten voor vrouwen georganiseerd.
ü Arabische, koran en godsdienstlessen elke woensdagmiddag en elke
vrijdagavond.
ü Voorlichtingsbijeenkomsten een keer per maand over opvoeding, sport en
gezondheid. De voorlichting wordt door externe deskundigen verzorgd.
ü Kooklessen een keer per maand.
ü Elke zondagochtend vinden Arabische lessen plaats voor Nederlandse moslima’s.
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