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Over ons

Assalaamoe Alaikoem Wa Rahmatoellaahi Wa Barakatoehoe
Vrede zij met u

In 1979 werd de Nederlandse Stichting Shane Moestafa Ahle Soennah 
opgericht. Dat werd gedaan om de (religieuze) belangen te behartigen 
van de groter wordende groep (Surinaamse) moslims. Op 28 december 
van dat jaar werd de akte van oprichting ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel in Rotterdam.

Het eerste gebedshuis was het huis van de oprichter Al Hadj Mohamed 
Said Khan Rahman aan de Samuel Mullerstraat 25B. Er was een grotere 
ruimte nodig, dus werd door middel van donaties het pand Brielselaan 

244A aangekocht.

Dat pand moest wijken voor nieuwbouw, dus ging de Stichting naar de 
Maastunnelplein 44, dat in de periode 1990 – 2011 werd gebruikt.

Tussen 2011 – 2013 vonden onze activiteiten plaats op de 
Tandwielstraat 16.

Na al die omzwervingen heeft de Stichting op 4 april 2014 met trots het 
eigendom/beheer verkregen over het pand Heindijk 22 in Rotterdam.

Hier gaan we onze hoogste taak vervullen, moslims van generatie op 
generatie bewust te maken van de normen en waarden van de Islam.

Moge we ons bezinnen in doea’s.



UITVAARTUITVAART

Shane Moestafa kan u helpen bij 
het regelen van de uitvaart van uw 
naasten. Hieronder vindt u in het 
kort waar u aan moet denken.

Wat te doen bij een overlijden?Wat te doen bij een overlijden?

Na een overlijden heeft u niet 
alleen te maken met verdriet, maar 
u moet ook veel zaken regelen.
Hierbij kunt u ongetwijfeld hulp 
gebruiken.

Het makkelijkste is om direct 
contact op te nemen met:
Shane Moestafa,
M. Hassankhan 06 44 60 96 61, 
zodat u meteen wordt bijgestaan.

Wij zorgen ervoor dat de 
overledene met een speciale 
auto wordt opgehaald, verzorgen 
de kist, koeling en regelen de 
begrafenis. Ook als de overledene 
bij DELA of ergens anders verzekerd 
is of helemaal geen verzekering 
heeft.

Verklaring van Overlijden

Na een overlijden dient de huisarts 
direct gebeld te worden. Woont 
de overledene in een instelling, 
dan belt u de behandelend arts. 
De arts stelt een Verklaring van 
Overlijden op en geeft ook een 
verklaring af, geen bezwaar tot 
vervroegd begraven. Deze zijn 
nodig om bij de gemeente aangifte 
van overlijden te doen.

Is er een uitvaartverzekering?

Ga na of de overledene een 
uitvaartverzekering had en kijk of 
u hier gegevens van kunt vinden.

Heeft de overledene een 
uitvaartverzekering?

Ga op zoek naar de gegevens van 
de eventuele uitvaartverzekering 
van de overledene. Deze hebben 
wij nodig voor het regelen van de 
uitvaart.

Voor meer informatie kunt u ook 
kijken op de website: 

www.hassankhanuitvaartzorg.nl





























Doe’a : Sherie = Begin Roza = Begin Fajr

‘‘Wa besauwmie ghedien nawaito mien sherie
ramadan’’.

Doe’a : Iftaar = Einde Vasten = Magrib

‘‘Allah hoemma iennie leka soemto wa bieka 
amanto wa alaika ta wakalto wa ala riezkieka

aftarto fata kabbal miennie’’.





Meraadj Sharief s.a.s. nacht van 11 maart– 12 maart 2021
Shabe Baraat nacht van 28 maart – 29 maart 2021
Roza (begin vasten) 13 april 2021
Lailatul Kadr nacht van 8 mei – 9 mei 2021
Ied Ul Fitr 13 mei 2021
Hadj 19 juli 2021
Ied Ul Adha (koerbanie) 20 juli2021
Moharram (islamitisch Nieuwjaar) 10 augustus 2021
Assoera 19 augustus 2021
Ied Mielad Un Nabie s.a.s. 19 oktober 2021



Soera Al Fatihah
(de opener)

Biesmiella hier rahmanier rahiem.

1. Alhamdoe liellahie rabbiel aalemien.
2. Arrahmanier rahiem.
3. Maaliekie jawmied dien.
4. Ieja kana boedoe wa ieja kanas ta’ien.
5. Ehdienas sieratal moeste qiem.
6. Sieratal laziena an amta alai hiem, ghairiel  

magh doebie alai hiem wa lad daaaallien.

In naam van Allah s.t, de meest Barmhartige,  
de meest Genadevolle.

1. Alle Lof zij Allah s.t., de Heer der werelden.
2. De meest Barmhartige, de meeste Genadevolle.
3. De heerser op de dag des oordeels.
4. U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.
5. Leid ons op het rechte pad.
6. Het pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken 

niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de 
dwalenden.



Soera Al Qadr
(de Nacht van de Majesteit)

Biesmiella hier rahmanier rahiem.

1. Iennaa anzalnahoe fie lailatiel Qadr.
2. Wa maa adraka ma lailatul qadr.
3. Lailatul qadrie ghairoem mien alfie shahar.
4. Tanazzaloel melaa ie ketoe war roehoe  

fieha bie ieznie rabbiehiem mien koelie amr.
5. Salaam, hieja hatta matla iel fadjr.

In naam van Allah s.t, de meest Barmhartige,  
de meest Genadevolle.

1. Waarlijk, Wij heben hem (de koran) neer 
gezonden in de waarde volle nacht (lailatul qadr nacht).

2. En wat doet jullie weten wat de waarde volle Nacht is?
3. De waarde volle Nacht is beter dan duizend maanden.
4. De Engelen en de Geest (Djibriel a.s.) daalden in haar neer, met de 

toestemming van hun Heer, voor iedere zaak neder.
5. Vrede heerst (in deze nacht), tot aan de ochtendschemering. 



Soera Al Kausar
(de overvloed)

Bismiellahhier rahmanier rahiem.

1. Iennaa ataina Kal kausar.
2. Fa sallie lie rabbieka wanhar.
3. Ienna Shaa nie aka hoewal abtar. 

In naam van Allah s.t, de meest Barmhartige,  
de meest Genadevolle.

4. Wij hebben U geschonken de overvloedigheid.
5. Verricht daarom de salat voor jouw Heer en slacht offerdieren. 
6. Waarlijk, Hij die U kwaad wil, van die blijft niets over. 



Soera Al Ichlas
(de toewijding)

Biesmiellah hier rahmanier rahiem.

1. Qoel hoe wallahoe ahad.
2. Allah hoes samad.
3. Lam jalied wa lam joelad. 
4. Wa lam jakoel lahoe koefoewan ahad.

In naam van Allah s.t, de meest Barmhartige,  
de meest Genadevolle.

1. Zeg: Hij is Allah s.t. de Enige.
2. Allah s.t. is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is.
3. Hij heeft niet verwekt noch is Hij verwekt.
4. En niet één (1) is aan Hem gelijkwaardig.



Lessen Arabisch & Urdu
Zondagen 10:00 tot 13.00 uur

Ziekr
Donderdagen 19:00 uur

Djalsa’s
Zondag 14 maart 2021 Meraadj Sharief s.a.s.
Zondag 8 augustus 2021  Moharram / Assoera
Zondag 24 oktober 2021  Mielad Un Nabi s.a.s.

Met uw donatie proberen wij de organisatie 
draaiende te houden!

Het donatieformulier vindt u op de website: 
www.shanemoestafa.nl 


