
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu 

Alhamdoelilleh, we hebben een Hadj en Omra gids die op één pagina past samen kunnen 
stellen. Deze gids past op één pagina dus opvouwbaar, en gemakkelijk in een portemonnee 
mee te nemen naar de Hadj. Alhamdoelilleh het bevat alleen nauwkeurige informatie, grondig 
nagekeken en goedgekeurd door instanties in Saoedi-Arabië. Omdat het kort maar krachtig 
is, wordt het door een ieder die deze gids heeft gezien aanbevolen omdat het de details van 
de Hadj minder verwarrend maakt. Hier wordt voor iedere Moslim de Hadj stap voor stap 
duidelijk uitgelegd zonder dat hij vele pagina’s in een boek door moet bladeren. Lichtgewicht 
en opvouwbaar, geeft deze 1 pagina tellende, maar beknopte gids de hoopvolle verwachting 
om uw Hadj ervaring gemakkelijk, toegankelijk en aangenaam te maken InsjAllah. Het is er 
in twee formaten; A4 en Legal (8½ x 14), met een groter lettertype voor betere leesbaarheid. 

Deze gids geeft u alle basisinformatie en nog veel meer om u tot hulp te zijn: 

• Ieder ritueel stap voor stap  
• Een plattegrond van de Kaaba om zonder moeite Safa and Marwa te vinden  
• Een visuele voorstelling van de stappen van Tawaaf  
• Smeekbeden en plaats en tijdstip van hun toepassing  
• Afstanden in mijlen en kilometers van de verschillende routes  
• Iconen voor gebruikersvriendelijke doorverwijzingen  
• Benodigde schema’s  

Deze unieke gids helpt niet-Arabisch sprekende Nederlanders, en heeft een transcriptie van 
het Arabisch. InsjAllah, volgen er spoedig meerdere talen. 

Download een kopie in Word of PDF formaat. U kunt kiezen uit Arabisch, Engels, Farsi, Frans, 
Duits, Indonesisch, Italiaans, Nederlands, Spaans, Portugees , Turks, en Urdu, zowel als twee 
formaten. 

Vergeet niet het juiste formaat in de printer te kiezen als u in formaat Legal 8.5 x 14 wilt 
afdrukken. 

We hebben tevens zeer nuttige Hadj video’s, gratis Hadj boeken, en andere links op onze 
site. 

Nederlandse Hadj gids   

• Inleiding Hadj Gids  

• Hadj Gids op 1 dubbelzijdige pagina 8x11 in Word formaat  

• Hadj Gids op 1 dubbelzijdige pagina 8x11 in pdf formaat  

• Hadj Gids groter lettertype op 1 dubbelzijdige pagina legal size 8x14 in Word formaat  

• Hadj Gids groter lettertype op 1 dubbelzijdige pagina legal size  8x14 in pdf formaat  

• Hadj Gids groter lettertype op 1 dubbelzijdige A4 pagina in Word formaat  

• Hadj Gids groter lettertype op 1 dubbelzijdige A4 pagina in pdf formaat  
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