Sehrie Niejat / Dua voor het vasten: WA BIE SAUWMIE GHADIEN NAWAITOE MIEN SHAHRIE RAMADHAAN. | NL: Ik heb de intentie om morgen
te vasten in de maand Ramadhaan
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MMA IENNIE LAKA SOEMTOE WABIEKA AAMANTOE WA ALAIKA TAWAKKALTOE WA A’LAA RIEZQIEKA AFTARTOE (FA TAQABBAL MIENNIE) |
NL: Oh Allah, voor U heb ik gevast en in U geloof ik en in U berust ik mijn vertrouwen en met Uw geschonken voedsel verbreek ik mijn vasten.
(Accepteer dit van mij).

Eid-Ul-Fitr
15 juni 2018 Inshaa-Allah (onder voorbehoud)
Programma start om 09.00 uur, salaat is rond 10.00
Voor nadere info bellen met één van de bestuurders.
Algemene informatie voor de maand Ramadhaan:

Sehrie Niejat / Dua voor het vasten, die u moet lezen voor het begin van Fadjr:
WA BIE SAUWMIE GHADIEN NAWAITOE MIEN SHAHRIE RAMADHAAN.
NL: Ik heb de intentie om morgen te vasten in de maand Ramadhaan

Iftarie / Dua die u moet lezen na het ontvasten:
ALLAHOEMMA IENNIE LAKA SOEMTOE WABIEKA AAMANTOE WA ALAIKA TAWAKKALTOE WA
A’LAA RIEZQIEKA AFTARTOE (FA TAQABBAL MIENNIE)
NL: Oh Allah, voor U heb ik gevast en in U geloof ik en in U berust ik mijn vertrouwen en met Uw
geschonken voedsel verbreek ik mijn vasten. (Accepteer dit van mij).

Het is geadviseerd om uiterlijk 5 á 10 minuten voor Fadjr te stoppen met eten en drinken. Verder is het
ook geadviseerd om Fadjr namaaz minimaal 15 á 20 minuten na Sehrie te verrichten en niet meteen na
Sehrie.








Lees aan het begin en het einde van uw dua’s altijd “Daroed Sharief”;
Met Sehrie zijn er zéér veel zegeningen, mis het niet om met Sehrie op te staan en iets te
nuttigen, al is het maar een slokje water;
De tijd net voor Iftarie is zéér zegenrijk, gebruik deze tijd om dua te vragen aan Allah
subhaanahu wa ta’ala;
Ontvasten met een dadel of water is Sunnat-e-Rasoel sallallaahu alaihi wa sallam. Lees altijd wel
eerst “Biesmil-laa hir-rahmaan-nir-rahiem” voordat u eet of drinkt;
Gebeden worden extra beloont in deze heilige maand, lees uw verplichte gebeden / namaaz op
tijd. Het is aangeraden om ook de Sunnah en vrijwillige gebeden veelvuldig te verrichten.
De laatste vrijdag, Djoema’tul Widaa’, in de maand Ramadhaan 2018 valt (onder voorbehoud) op
8 juni 2018.
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