Vanwege de hoge kosten zien wij ons genoodzaakt een financiële bijdrage te vragen;

A. Ongeacht aantal kinderen per gezin en de ouders Lid zijn van de N.I.S.
een bijdrage ad. € 20,00 per maand
B. Zoals A. maar Geen Lid zijn van de N.I.S. vragen wij een bijdrage
ad. € 35,00 per maand
De lessen worden 5 dagen gegeven en indien Uw kind niet op alle dagen de lessen kan volgen,
kunt U het vervolgens met de school leiding bespreken.
Tot onze Madrasa worden, conform onze Statuten & Beleid, alleen Sunni - Muslim
Studenten toegelaten. Bovendien, voor de duidelijkheid, Lid worden van de N.I.S. kan
alleen als men zich onderwerpt aan de Statuten van de vereniging. Een Lid die de
Statuten niet respecteert wordt onherroepelijk geroyeerd als Lid van de vereniging.
Let Op Sunni Muslim!!! N.I.S. – Nederlandse Islamitische Sociëteit – Bessemerstraat 25 is de Enige Echte Sunni
Razvi Djamaat met de afkorting N.I.S. sinds de afgelopen 40 jaar. Laat U dus niet misleiden door haatzaaiers en
dwalende, die niet schromen om onze embleem en vignet en logo te gebruiken.
Het Bestuur van de
Nederlandse Islamitische Sociëteit N.I.S.
Noori Masdjid & Madrasa Ahmad Raza Noori
Bessemerstraat 25. 1097 Amsterdam 020-752.93.23

Gemotiveerde en gevorderde personen kunnen zich verder specialiseren in de
Islamitische Leer.
Toelating in overleg en na aflegging van een kennis toets.

Goed nieuws voor de Vrouwen is dat binnenkort een Full Time Alima tot onze
beschikking zal zijn. Wij stellen het echter zeer op prijs indien de
geïnteresseerde vrouwen zich nu al opgeven voor deelname.

Dagelijks na Maghrib Namaaz Dars é Hadith
Iedere Vrijdag avond 21.00 uur Sawaal – Djawaab ( Vraag & Antwoord )
Aanwezig: Mufti Abdul Wagid Qadri & Mufti Mohammad Zahid Hussain
Ook kan men vragen stellen aan het bestuur over de gang van zaken van de Vereniging

Bezoek onze website: www.noori-razvi.com

e-mail: noorimosque@tele2.nl

