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Sayin Üyemiz, 

 

Almanya ve özellikle an itibari ile Avrupa çok büyük bir sınav ve süreç geçmekte, elbette ki bu sınav ve süreç 

bizleride en derinden ve yakından ilgilendirmekte. 

 Muhterem Cemaatimiz, 

Camiilerimizi sadece ve sadece toplu ibadete, bununla birlikte faaliyetlere kapatıyoruz. 

Elbette bu süreç içinde Lokallerimizi kapatıyoruz. Eğitim, Kadın , Veli, Gençlik ( maç sohbet vb.) ile ilgili her türlü 

etkinliklerimizi durduruyoruz. 

Camiimizin kapısına kilit vurmuyoruz!! 
Camiilerimizin insanımız ve müslümanlar için maneviyatını bilmekte ve ona göre hareket etmekteyiz, bu konuda 

karar alırken tüm yetkili mercilerimiz ile inceleyip 40 kere düşünmeliyiz. 

Federal Hükümetin ve Belediyelerin mahalinde aldığı kararlara lütfen birebir uyalım, özellikle bu hususta 

yasadığımız şehirin yetkili mercileri ile istişarede olalım, çalısmalarında yardımcı olalım. 

 Unutmayalım ki özellikle tehlike altında olan kesimde sayılan yaşlılarımıza bu hususu daha 

özenli ve ilgili şekilde anlatalım.                                                                                            

Borcu olan Derneklerimiz ve Camimiz için önemli gelir kaynağı olan Cuma ve hayır bağışları  

çay ocağı, lahmacun gelirleri maalesef tamamen durdu.        

Genel kurulda 11.000 € la devir aldığımız kasamız bu güne kadar Eğitim binamızın inşaatı İçin 

30.000 € harcama yapılmıştır Allah’a hamd olun inşaatemizin %95 bitirdik.                                                                             

Bunlara bağlı olarak önümüzdeki aylarda finansal açıda aylık en az 10.000 Euro 

kaybımız olacağını düşünüyoruz.                                                                                    
Kermes ve Ramazan programların iptalı söz konusu. Uzun vade maddi sıkıntı yaşamamak İçin 

üzülerek Camimize maddi bağışta bulunmanız İçin tüm duyarlı vatandaşlarımızı hayra davet 

ediyoruz.                                                                                                                                      

Bu Çağrımıza ses vereceğinizi umuyor,Rabim şimdiden yapacağınız yardımları kabul etsin.                                                                       

Yardımlarınızı Banka havalesi ile veya bizzat kendiniz yönetim kurulu üyelerine makbuz 

karşılığında buluna bilirsiniz.                                                                        

Banka:Kreissparkasse Köln İBAN:DE32370502990001032499 BİK:COKSDE33XXX 

Allah`ın mescitlerini, ancak Allah`a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı 

veren ve Allah`tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu 

bulanlardan olmaları umulur. (Tevbe: 18)                                                                            

Rabim bizleri doğru yoldan ayırmasın                                                                                         

Üç aylar hürmetine cenab-ı Allah   bizleri bu salgında korusun.                                            

Saygi ile arz ederim. 

Ditib Siegburg Yönetim kurulu adına. 
Dernek Başkanı 
Yaşar Kaplan 

         


