
REGLEMENT FACEBOOKGROEP 
Bekeerlingen Bijeen

Salaamoe aleykum en welkom allemaal! 

Welkom in deze groep voor bekeerlingen, die bedoeld is om elkaar te steunen en kennis 
te delen.

Om deze groep vrij van fitna en andere zaken te houden verzoeken we ieder-
een om de groepsregels door te nemen en ons hieraan te houden. 

• 1. Geen kenniszaken plaatsen zonder duidelijke (betrouwbare) bronvermelding.
• 2. Geen zaken delen die stimuleren tot het verbodene. Denk hierbij aan seksueel getinte 

inhoud, aansporen tot zondes, openbaren van zondes, etc.
• 3. Niet roddelen, lasteren, exposen of elkaar zwartmaken.
• 4. Wees vriendelijk, kwets en beledig elkaar niet. Indien er toch een conflict is, tag dan 

één van de beheerders of rapporteer het bericht.
• 5. Berichten op deze pagina dienen een Islamitische insteek te hebben. Natuurlijk mag 

er best gelachen worden, maar het is niet de bedoeling dat de groep straks bestaat uit 
recepten, aanbiedingen en make-up tutorials. 

• 6. Val elkaar niet lastig door ongevraagd privéberichten naar het andere geslacht te 
sturen.

• 7. Berichten uit deze groep worden niet zonder toestemming gedeeld. 
• 8. Dit is geen date- of trouwpagina, berichten zoals huwelijksverzoekjes worden verwij-

derd en de plaatser krijgt een waarschuwing!

Verder is het gewoon de bedoeling dat iedereen zich gedraagt zoals de Islam van ons 
verlangt. Mocht dit niet zo zijn en iemand overtreed de regels volgt er een waarschuwing 
en/of verwijdering uit deze groep. 

De “regels” komen wellicht wat “streng” over, maar dit is enkel omdat deze groep bedoeld 
is om er iets goeds uit te halen, en kennis, ervaring en verhalen met elkaar te kunnen delen.
Bij vragen of opmerkingen, tag ons gerust of stuur ons een privéberichtje.

De broeders kunnen terecht bij Michael Lammers en de zusters bij Hatice, Marleen Oem 
Cassim of Rachel Vos. 

In sha Allah zal dit een gezellige, profijtvolle groep worden waarbij wij met zijn 
allen elkaar een stukje dichter naar Jennatul Firdaws kunnen helpen. 

Moge Allah ons allen leiden naar het goede en ons beschermen tegen het kwade, ameen! 


