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Inleiding 

Bismillah ir-Rahman ir-Rahim 

Laten we starten met een dua. Moge Allah deze Ramadan gemakkelijk voor ons maken 
en ieder van ons haar doelen laten bereiken. Amien.   

Dit document is beschermd door copyright.  Je mag het kopieren en ermee doen wat je 
wil zolang je het niet gebruikt voor commerciele doeleinden en zolang je altijd verwijst 
naar mijn blog. 

Ik heb elk gedeelte opzettelijk op een aparte pagina geschreven zodat je kan kiezen wat je 
wil printen en geen papier verspilt voor dingen die je niet gebruikt of niet nodig hebt.  

Deze kit is er uiteraard niet enkel voor mensen die vasten.  Een aantal mensne kan niet 
vasten door gezondheidsproblemen, zwangerschap of voor andere redenen. Ook zij 
kunnen voordeel hebben van deze kit.  Het vasten is maar een onderdeel van deze 
gezegende maand van Ramadan. Er is zoveel meer.  Gebruik deze gezegende maand om 
dichter bi Allah swt te komen.  Doe meer dikhr, lees meer koran, leer je geloof beter 
kennen, …  

 

Ramadan Data 

 

Deze informative is gebaseerd op de info van Diyanet.  Het is van toepassing op Turkije 
en op mensen die Diyanet volgen (naar een Turkse moskee gaan) in hun eigen land. Als 
je Diyanet niet volgt dan moet je wachten op de aankondiging van de overkoepelende 
moslimorganisatie in jouw land.   

Start: 18 Juni 2015 

Kadir nacht: 13 Juli 2015 

L’eid/Bayram: 17 Juli 2015 

 

Ik heb in de rest van het document opzettelijk geen data neergezet enkel 1 ramadan 2 
ramadan etc…  

Ook gebruik ik de Turkse termen dus hier alvast een vertaling: 

Namaz: Gebed/ Salaat 
Sahur: Sohoor 
Sabah:  Fadjr  
Öğle: Dohr 
İkindi: Asr 
Akşam: Magreb 
Yatsı: Isha 
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Advies 
� Maaltijden 

� Hou de maaltijden bescheiden.  Een grote iftar van tijd tot tijd als je gasten 
hebt is natuurlijk leuk, maar in het algemeen is het beter en gezonder om de 
iftar bescheiden te houden.   

� Verbreek het vasten met dadels of water. 
� Vergeet de dua niet: " De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden 

en de beloning is vastgelegd met de wil van Allah." 
� Plan je maaltijden en hou rekening met ontvangen uitnodigingen.  Door te 

plannen verhinder je het verspillen van voeding. 
� Drink genoeg ‘s nachts.  Ik hou een minimum van 2l aan. 
� Ga shoppen voor Ramadan.  Het meeste van  wat je nodig hebt tijdens 

Ramadan alsook het shoppen voor Bayram kan gedaan worden voor 
Ramadan.  Shoppen neemt veel van je energie in beslag en shoppen met een 
lege maag zorgt ervoor dat je onnodige aankopen doet.  

� Als je toch moet winkelen met de uitzondering van vers brood natuurlijk, 
kan je proberen te doen na de iftar.  Als dat niet mogelijk is maak dan een 
lijstje en hou je er ook aan. 

� House 

� Maak je huis grondig schoon voor Ramadan begint, zodat je enkel elke dag 
een beetje moet doen om je huis netjes en schoon te houden.  

� Zorg ervoor dat de was en strijk gedaan is.  Zo kan je Ramadan beginnen 
zonder dat je deze taken moet doen en zullen de eerste dagen makkelijker 
verlopen insh’allah.  

� Doe elke dag een beetje in het huishouden na het verbreken van de vasten. 
� Als je nog geen kamer hebt specifiek om te bidden, dan is nu mss het 

moment daar om een kamer of op zijn minst een deel van een kamer 
exclusief hiervoor te bebruiken.  Doe hier je gebeden, dikhr, lees… Maak van 
deze plek een stille plek.  Ban alle electronica en zorg dat alle dingen die je 
nodig hebt (koran, teshbih,…) daar klaar liggen. Zorg dat je je hier kan 
relaxen.  

� Gebruik 1 of meerdere dagen in Ramadan om je kasten te bekijken en te 
zien of er kleren en huisraad zijn die je niet meer gebruikt en die naar het 
goede doel kunnen.  Je kan ze doneren aan je locale moskee of 
hulporganisatie.  Denk eraan dat wat je doneert schoon en in goede staat 
moet zijn. 

� Doelen 

� Hou je doelen realistisch. 
� Zorg voor een goeie balans tussen je doelen studeren, dikhr, lezen etc 
� Bedenk voor Ramadan al een aantal goede doelen die je kan uitvoeren in 

Ramadan.   
� Denk na over de dua en dikhr die je wil doen. 
� Installeer een namaz app op je telefoon en activeer het alarm zodat je geen 

gebeden mist.  
� Minimaliseer het gebruik van internet, telefoon, televisie, sociale media, als 

je het toch gebruikt hou het Ramadan gerelateerd. Je hebt de afleiding niet 
nodig.   
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Ramadan Doelen 

Leer: Noteer de soerah die je wil leren en welke je moet herhalen.  Ook andere leerdoelen 
kan je hier noteren.  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

  

Lees: Kies ten minste 1 boek met een islamitische inhoud dat je dit jaar wil lezen.  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

  

Dikhr: Noteer welke dikhr je gaat doen en hoeveel.  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
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Ramadan Koran Lees Schema 

Dag Te lezen ���� Nota 

1 Ramadan   Sura 1, v.1 - 
Sura 2, v.202 

�  

2 Ramadan   Sura 2, v.203 - 
Sura 3, v.92 

�  

3 Ramadan   Sura 3, v.93 - 
Sura 4, v.87 

�  

4 Ramadan   Sura 4, v.88 - 
Sura 5, v.81 

�  

5 Ramadan   Sura 5, v.82 - 
Sura 6, v.165 

�  

6 Ramadan   Sura 7, v.1 - 
Sura 8, v.40 

�  

7 Ramadan   Sura 8, v.41 - 
Sura 10, v.25 

�  

8 Ramadan   Sura 10, v.26 - 
Sura 12, v.52 

�  

9 Ramadan   Sura 12, v.53 - 
Sura 16, v.50 

�  

10 Ramadan   Sura 16, v.51 - 
Sura 18, v.74 

�  

11 Ramadan   Sura 18, v.75 - 
Sura 21, v.112 

�  

12 Ramadan   Sura 22, v.1 - 
Sura 25, v.20 

�  

13 Ramadan   Sura 25, v.21 - 
Sura 28, v.50 

�  

14 Ramadan   Sura 28, v.51 - 
Sura 33, v.30 

�  

15 Ramadan   Sura 33, v.31 - 
Sura 37, v.144 

�  

16 Ramadan   Sura 37, v.145 - 
Sura 41, v.46 

�  

17 Ramadan   Sura 41, v.47 - 
Sura 48, v.17 

�  

18 Ramadan   Sura 48, v.18 - 
Sura 57, v.29 

�  

19 Ramadan   Sura 58, v.1 - 
Sura 71, v.28 

�  

20 Ramadan   Sura 72, v.1 - 
Sura 114, v.6 

�  
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Bereikte Doelen Schema 
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1 Ramadan            
2 Ramadan            
3 Ramadan            
4 Ramadan            
5 Ramadan            
6 Ramadan            
7 Ramadan            
8 Ramadan            
9 Ramadan            
10 Ramadan            
11 Ramadan            
12 Ramadan            
13 Ramadan            
14 Ramadan            
15 Ramadan            
16 Ramadan            
17 Ramadan            
18 Ramadan            
19 Ramadan            
20 Ramadan            
21 Ramadan            
22 Ramadan            
23 Ramadan            
24 Ramadan            
25 Ramadan            
26 Ramadan            
27 Ramadan            
28 Ramadan            
29 Ramadan            
30 Ramadan            
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Ramadan Journaal 

Het is een goed idee om bij te houden hoe je je voelt tijdens Ramadan.  Positieve punten 
en negatieve punten. Kijk naar de negatieve punten als dingen die je kan verbeteren en 
kijk naar de positieve punten als iets om je aan vast te houden en aan op te trekken.  

 Gevoel Positief Negatief 

1 Ramadan    

2 Ramadan    

3 Ramadan    

4 Ramadan    

5 Ramadan    

6 Ramadan    

7 Ramadan    

8 Ramadan    

9 Ramadan    

10 Ramadan    

11 Ramadan    

12 Ramadan    

13 Ramadan    

14 Ramadan    

15 Ramadan    

16 Ramadan    

17 Ramadan    

18 Ramadan    

19 Ramadan    

20 Ramadan    

21 Ramadan    

22 Ramadan    

23 Ramadan    

24 Ramadan    

25 Ramadan    

26 Ramadan    

27 Ramadan    

28 Ramadan    

29 Ramadan    

30 Ramadan    
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Maaltijd planner 

Plan je maaltijden ten minste een week op voorhand en vergeet niet om een restjes dag te 
houden van tijd tot tijd.  Voedsel verspilling is altijd slecht, maar het is nog slechter in  
Ramadan. 

 Ramadan 1 Ramadan 2 Ramadan 3 Ramadan 4 Ramadan 5 

Sahur 
     

Iftar 
     

 Ramadan 6 Ramadan 7 Ramadan 8 Ramadan 9 Ramadan 10 

Sahur 
     

Iftar 
     

 Ramadan 11 Ramadan 12 Ramadan 13 Ramadan 14 Ramadan 15 

Sahur 
     

Iftar 
     

 Ramadan 16 Ramadan 17 Ramadan 18 Ramadan 19 Ramadan 20 

Sahur 
     

Iftar 
     

 Ramadan 21 Ramadan 22 Ramadan 23 Ramadan 24 Ramadan 25 

Sahur 
     

Iftar 
     

 Ramadan 26 Ramadan 27 Ramadan 28 Ramadan 29 Ramadan 30 

Sahur 
     

Iftar 
     

 

 


