
Ramadan
PLANNER
"De gezegende dagen, vragen ons een

verantwoordelijkheid te dragen. Reflecties,
waarin we deze maand onszelf bevragen. Haal

alles eruit, vanuit oprechtheid en geduld."



Lieve zuster,
 

De Ramadan is aangebroken en Allah swt heeft JOU
gekozen om deze Ramadan nog mee te kunnen maken. De
Ramadan is een maand van transformatie. De begeerten
van het lichaam worden gedurende de dag on hold gezet,

zodat wij onze ziel kunnen voeden. Voeden met het
gedenken en aanbidden van Allah swt.

 
In Sahih Al-Boekhari en Muslim staat dat Abu Hurayrah
(moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd

dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij
met hem) heeft gezegd: 

 
“Wanneer de maand Ramadan komt, worden de poorten
van het Paradijs geopend en worden de poorten van de

Hel gesloten en zijn de shayatien vastgeketend.”
 

Deze Ramadanplanner is jouw handboek om van iedere
dag in de Ramadan een succes te maken en te knallen.
Moge Allah swt jou doen laten slagen en al jouw goede
daden accepteren. Laten we knallen en er een mooie

maand van maken!
 

Team De Moslimvrouw 

Introductie



Ramadan
to do l ist

Dua & Dhikr

Koran lezen

Qiyaam ul-Layl

Sadaqah geven

Taraweeh bidden

Vergeving vragen



Brief aan Jezelf
wie ben ik | waar wil ik naartoe | doelen voor aankomende ramadan



DAG CHECKHIZB LEZEN

Soerat 18 vers 75 tot Soerat 21 vers 112

Soerat 16 vers 51 tot Soerat 18 vers 74

Soerat 12 vers 53 tot Soerat 16 vers 50

Soerat 10 vers 26 tot Soerat 12 vers 52

Soerat 7 vers 1 tot Soerat 8 vers 40

Soerat 5 vers 82 tot Soerat 6 vers 165

Soerat 8 vers 41  tot Soerat 10 vers 25

Soerat 4 vers 88 tot Soerat 5 vers 81

Soerat 3 vers 93 tot Soerat 4 vers 87

Soerat 2 vers 203 tot Soerat 3 vers 92

Soerat 1 vers 1 tot Soerat 2 vers 202

Soerat 22 vers 1 tot Soerat 25 vers 20

Soerat 25 vers 21 tot Soerat 28 vers 50

Soerat 28 vers 51 tot Soerat 33 vers 30

Soerat 33 vers 31 tot Soerat 37 vers 144

Soerat 37 vers 145 tot Soerat 41 vers 46

Soerat 41 vers 47 tot Soerat 48 vers 17

Soerat 48 vers 18 tot Soerat 57 vers 29

Soerat 58 vers 1 tot Soerat 71 vers 28

Soerat 72 vers 1 tot Soerat 114 vers 6
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Allah gedenken is onmisbaar in het bereiken van een
nauwe band met Hem. Je kunt Hem gedenken door

dhikr en tasbih (lofprijzing) te doen.
 

Zeg vaak Astaghfirullah, (Ik vraag God om 
vergeving) om je zonden te wissen.

 
Zeg Alhamdoelillah, omdat Hij het waard is geprezen 

te worden en wij dankbaarheid moeten tonen. Denk 
hierbij aan al jouw gunsten.

 
Kijk uit je raam en zeg SubhanAllah (Glorie zij aan

 God) voor Zijn mooie schepping.
 

“Degenen die geloven en wier harten tot rust komen door
het gedenken van Allah (dhikroellaah). Voorzeker! Door

het gedenken van Allah komen de harten tot rust.”
 

 (Soerat ar-Ra’d (13), aayah 28)
 
 

Adhkar lijst

Het gedenken van Allah, de Verhevene



Adhkar lijst

ُسْبَحاَن هللاِّ َو بَِحْمِدِه 

Subhanallahi wa bihamdihi

De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Wie honderd keer per dag
“Subhanallahi wa bihamdihi” zegt, voor hem zullen
zijn zonden vergeven worden, zelfs als zijn deze (qua

omvang) zoals het schuim van de zee.” 
(overgeleverd door Al-Boekhaari)

ُسْبَحاَن هللاَِّ َوبَِحْمِدِه، ُسْبَحاَن هللاَِّ الَعِظيم

Subhanallahi Wa Bihamdihi Subhanallahil Azeem

Van Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) is
overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en

zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
 

“Twee uitspraken die licht zijn voor de tong, maar
zwaar zijn op de weegschaal (op de Dag des Oordeels)
en die geliefd zijn bij de Meest Barmhartige, zijn: “Vrij

van alle onvolkomenheden is Allah en vrij van alle
onvolkomenheden is Allah, de Almachtige.” 

(overgeleverd door Al-Boekhaari en Muslim)



Adhkar lijst

سبحان هللا والحمد لله

SubhaanAllah Wa l-hamdulillah

Abu Malik Al-Harith (moge Allah tevreden met hem
zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah

(vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
 

“Reinheid is de helft van het geloof. (Het zeggen van)
“Alle lofprijzingen komen Allah toe” maakt de

weegschaal vol en (het zeggen van) “Vrij van alle
onvolkomenheden is Allah” en “Alle lofprijzingen

komen Allah toe” vult de ruimte tussen de hemel en
aarde. Het gebed is licht, liefdadigheid is een bewijs en
geduld is een lichtgloed. De Koran is een getuige vóór
jou of tegen jou. Iedereen begint zijn dag om zichzelf te
verkopen, maar sommigen bevrijden zichzelf hiermee,

terwijl anderen zich juist ter 
gronde richten.”

(Overgeleverd door Muslim en ook vermeld
 in 40 hadith An-Nawawi, nummer 23)



Adhkar lijst

َة ِإال بِالله ال َحْوَل َوال ُقوَّ
Laa hawla wa laa quwwata illaa bi-La

Abdullah ibn Qays (moge Allah tevreden met hem zijn)
heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah
(vrede en zegeningen zij met hem) tegen hem zei:

 
 “O Abdullah ibn Qays, zal ik je een schat van de

schatten van het Paradijs aanwijzen?” Hij zei: “Ja, o
Boodschapper van Allah.” Hij (de Boodschapper van
Allah – vrede zij met hem) zei: “Zeg dan: “Er is geen

macht noch kracht behalve met toestemming van
Allah.”

 (overgeleverd door Al-Boekhaari en Muslim)

ٍد َنا ُمَحمَّ اَللُّٰهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَىل نَِبيِّ

Allahumma Salli wa Sallim ‘alaa Nabiyyinaa Muhammad

“Allah en Zijn Engelen zenden salawaat (als Genade of
Licht) en Zijn engelen zenden salawaat naar de Profeet.

O jullie die geloven, zend zegenbeden en
vredeswensen naar hem in volle overgave.” 

 (Koran, 33:56)



Reminder
De Profeet (vrede zij met hem) zegt immers: 

 
“Wie (de maand) Ramadan bidt uit geloof
en rekenend op de beloning van Allah, al

zijn voorgaande zonden zullen hem
vergeven worden.”

 
(Al-Boekhaari en Moeslim)



Je herkent het vast wel; je bent gemotiveerd en goed
bezig met het verrichten van ibadah en dan komt je
maandelijkse periode ineens om de hoek kijken. 

Wees dan niet getreurd, want er zijn genoeg andere
vormen van ibadah die je kunt verrichten!

 
Een aantal tips:

 

Ibadah tijdens het menstrueren  

1. Naar Koran luisteren 
 

Laat de mooie woorden van Allah swt tot je komen. Lees
de vertaling en probeer zijn woorden te overpeinzen. 

 
2. Dua en dhikr verrichten 

 
Houd je tong vochtig met het gedenken van Allah.
Onderweg naar school, werk of tijdens het koken.

 
3. Vergeving vragen

 
Allah swt houdt ervan om te vergeven, dus vraag 

Hem om vergeving.
 

4. Goed zijn jegens anderen 
 

Wees de reden voor een glimlach op het gezicht 
van een ander.

 
 



5. Sadaqah geven
 

Sadaqah is een vrijwillige daad van liefdadigheid die
wordt verricht met als enige doel: streven naar de

tevredenheid van Allah swt. Dit gaat gepaard met de
instelling geen verwachting te hebben dat je er iets 

voor terugkrijgt.
 

6. Salawaat over de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص uitspreken
 

“Als iemand de zegeningen over mij uitspreekt
(Allahoemma salli ‘ala Mohammed… etc.) zal 
Allah tien zegeningen over hem uitspreken”. 

(Sahieh Muslim)
 

7. Kennis opdoen
 

Een boek lezen, een lezing op YouTube bekijken of een
lezing bijwonen zijn manieren om kennis op te doen.

Kennis is licht!
 

De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Wie een pad inslaat waarop hij kennis
vergaard, Allah zal de weg naar het paradijs voor hem

vergemakkelijken.”
(Sahieh Muslim)

 
 
 
 
 

Ibadah tijdens het menstrueren  
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Het gebed is het eerste waar wij naar gevraagd zullen
worden op de Dag des Oordeels. Het gebed is wat
ons onderscheidt van de niet moslims. Het gebed is
een moment tussen jou en Allah. Jij die in gesprek

bent met Hem, en Hij die luistert te allen tijde. 
 

De eerste challenge zal dan ook te maken hebben
met het gebed. Het gebed kan soms zwaar aanvoelen
terwijl het een korte handeling is. Een reden waarom

het gebed zo zwaar aan kan voelen, is vanwege het
snel willen verrichten van het gebed.

 
De challenge luidt als volgt: wij gaan het gebed

langzaam verrichten. 
 

Door het gebed langzamer te verrichten sta je langer
in contact met Allah swt. Sta stil bij elke woord en

elke beweging die je maakt. 
 

Veel succes! 
 

CHALLENGE 1

Het gebed

Bekijk ook het filmpje over
deze challenge op onze

Instagram-pagina.
SCAN MIJ!



Bekijk ook het filmpje over
deze challenge op onze

Instagram-pagina.

Kennis is licht. Daarom staat deze challenge in het
teken van kennis opdoen. Het opdoen van kennis

brengt ons dichter bij Allah swt en is een
bescherming. 

 
De challenge luidt als volgt: iedere dag gaan we

iets nieuws leren. 
 

Dit kan iets kleins zijn zoals de betekenis van een
Arabisch woord, een smeekbede of een mooie hadith.
Het is belangrijk dat we dit consistent blijven doen. 

 
Vanwege het belang van kennis heeft Allah Zijn

Boodschapper bevolen om hiervoor vermeerdering te
vragen. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

 
“En zeg: “Mijn Heer, vermeerder mijn kennis.”

 
َربِّ ِزْدنِي ِعْلًما

Rabbi zidni ilma
 
 

CHALLENGE 2

Elke dag iets nieuws leren

SCAN MIJ!



Mijn Notities



Ik hoorde de Boodschapper van Allah
(vrede zij met hem) zeggen: “Handelingen

worden door hun intentie bepaald en
ieder mens zal dat krijgen wat met zijn

intentie samenhangt. Als iemand
emigreert omwille van Allah en Zijn

Boodschapper, dan is dat een emigratie
voor Allah en Zijn Boodschapper en als

iemand emigreert omwille van een
wereldse zaak of om een vrouw te
trouwen, dan is zijn emigratie voor

datgene waarvoor hij emigreert.”         
 

(Hadith an-Nawawi nummer 1, Sahieh al
Boekharie & Sahieh Muslim)         
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َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة

ُهْم اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبواْ لِي َوْلُيْؤِمُنواْ بِي َلَعلَّ الدَّ

َيْرُشُدوَن

 
“En wanneer Mijn dienaren jou (o

Mohammed) over Mij vragen: “Voorwaar, Ik
ben nabij. Ik verhoor de smeekbeden van
de smekende wanneer hij Mij aanroept.

Laat hen Mij daarom gehoorzamen en in Mij
geloven, opdat zij geleid zullen worden.”

 
(Soerat al-Baqarah: 186)
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َك وحبَّ َك وحبَّ من يحبُّ ُهمَّ ِإنِّي أسألَُك حبَّ اللَّ

َك  ُب إىل حُبِّ عمٍل يقرِّ

 
Allahumma inni as'aluka hubbuka wa hubba

man yuhibbuka wa hubba kulla amalin
yuqarribna ela hubbika.

 
O Allah, ik vraag U om Uw liefde, en de

liefde van degenen die van U houden, en 
de liefde voor de daad die mij dichter bij

uw liefde brengt.
 



De eerste 10 dagen zijn alweer voorbij. We hopen dat
de eerste 2 challenges tot nu toe goed zijn gegaan. Er
zullen 3 nieuwe challenges geïntroduceerd worden. 

 
Wij zijn vereerd met de islam als onze religie. Wij zijn

het visitekaartje van onze religie. Jouw gedrag,
kleding etc. representeert wie jij bent. Allah swt

vraagt ons om ons te bedekken. 
 

De challenge luidt als volgt: Wij gaan ons kleden
volgens de voorschriften van Allah swt. 

 
Dat houdt in dat wij ons op zo een manier gaan

kleden dat alles bedekt is, behalve onze handen en
gezicht. Daarnaast is het van belang dat de kleding
niet te strak of doorzichtig is. We gaan ook stoppen

met het dragen van make-up. We gaan het volhouden
tot het einde van de ramadan, met de hoop dat het

een gewoonte wordt en het kan worden voortgezet
na de ramadan. Jij kan dit! 

 
 
 
 

Bekijk ook het filmpje over
deze challenge op onze

Instagram-pagina.

CHALLENGE 3

Aangepaste kleding

SCAN MIJ!



Bekijk ook het filmpje over
deze challenge op onze

Instagram-pagina.

CHALLENGE 4

Lieve woorden
Vasten is meer dan alleen niet eten en niet drinken.

Een hoger en moeilijker niveau van vasten, is het
vasten met de tong. Onze tong kan veel impact
hebben. Het kan mensen kwetsen en veel kapot

maken. Maar het kan ook zorgen voor veel
positiviteit. Jouw woorden kunnen de dag van een

ander maken. 
 

De challenge luidt als volgt: Vanaf nu gaan we
iedere dag iets liefs zeggen tegen iemand uit onze

omgeving.
 
 
 

SCAN MIJ!
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Tussentijdse brief
reflectie| hoe gaat het tot nu toe | wat kan er beter?



Ar Rahman 
De meest Barmhartige 

 
De Profeet صىل هللا عليه وسلم zei: ‘’De

Rahma van Allah is [figuurlijk gezien] onder
te verdelen in honderd delen, waarvan 99

bij Allah zijn en één is gegeven aan de
gehele schepping, waarmee ze onderling
barmhartigheid uitoefenen en Allah zal de

overgebleven 99 delen tot uiting laten
komen op de Dag des Oordeels in het

hiernamaals.’’    
 

(Al-Boekhaari)
 



Bekijk ook het filmpje over
deze challenge op onze

Instagram-pagina.

CHALLENGE 5

Vergeef mensen
Pijn, we kennen het allemaal wel. Pijn door woorden,
daden of onrecht. Iemand kan je bewust of onbewust
pijn doen. Ook jij kunt iemand onbewust pijn doen.

Hoe gaan wij hier mee om? Als iemand jou pijn of
onrecht aandoet en jij waakt ervoor om geen wrok te
koesteren, staat jou een grote beloning te wachten.  

 
De challenge luidt als volgt: iedere dag voordat we
gaan slapen, gaan we denken aan de degenen met
wie wij problemen hebben. We gaan ze vergeven

en Allah swt vragen om hen en ons leiding te
geven. 

 
Draag geen haat of wrok in jouw hart. Wees echter

zachtaardig opdat Allah zachtaardig met jou zal zijn.
Je vergeeft de ander maar zelf zul je er het meest

profijt van hebben.
 

SCAN MIJ!



Bekijk ook het filmpje over
deze challenge op onze

Instagram-pagina.

CHALLENGE 6

Buren
De islam nodigt ons uit om goed te zijn voor

anderen. Je ouders, kinderen, naasten maar ook je
buren. Wij hebben een verantwoordelijkheid voor

onze omgeving. 
 

De Boodschapper van Allah heeft gezegd: 
“Djibriel bleef mij aanraden om mijn buur goed te

behandelen, (in zodanige mate) dat ik dacht dat hij
mij zou vertellen om hem een van mijn erfgenamen 

te maken.”
 

(Overgeleverd door Al-Boekhaarie, 6014)
 

De challenge luidt als volgt: wij gaan iets lekkers
geven aan onze buren. Een klein gebaar met een

groot effect.
 
 

SCAN MIJ!
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De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:
“Zoek Lailatul Qadr tijdens de oneven nachten

van de laatste tien dagen van de Ramadan.”
(Al-Boekhaari en Moeslim)

 
Een smeekbede die extra aangeraden is

veelvuldig uit te spreken tijdens deze laatste
10 dagen is;

 
ْي اَللُهمَّ إنََّك َعُفوٌّ تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّ

Allahoemma innaka 3affoewwoen toeh’ibboel
l-3afwa faa3foe ‘annie

 
O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde
en U houdt van vergeving, dus vergeef mij.

 
 



CHALLENGE 7

Kleine Soera
De laatste 10 dagen zijn aangebroken. De nacht

waarin de Koran is neergezonden, namelijk Laylatul
Qadr, bevindt zich in een van deze laatste 10

nachten. De Koran is de leidraad van iedere moslim.
De Ramadan wordt ook wel de maand van de Koran
genoemd. De Koran zit vol met wijsheden en brengt
rust met zich mee. Deze challenge staat dan ook in

het teken van de Koran. 
 

De challenge luidt als volgt: dagelijks gaan wij 
iets leren uit de Koran.

 
 Een nieuwe soera memoriseren of de betekenis
leren van een soera die je al kent. Je kunt hier je
eigen invulling aan geven, als je maar dagelijks 

bezig bent met de Koran.
 
 
 

Bekijk ook het filmpje over
deze challenge op onze

Instagram-pagina.

SCAN MIJ!
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Het eind van de Ramadan is alweer in zicht.
Nog een paar dagen knallen en niet

opgeven! 
 

Laat het eind van deze Ramadan een mooi
begin zijn. Een begin van een nieuwe reis

tot het dichter bij Allah swt komen. 
 

Einde in zicht...
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