
 

Bagış kampanyası 
 

 

Ne için? DITIB Lüneburg Merkez 

Camii tadilat ve yeni bina yapımı 

Nasıl yardım edebilirim? En az 1€ 

bagışta bulun. Kampanyayı 

paylaş  

Ek bilgi nerede bulabilirim? Bu 

Video‘da ve yazının devamında 

 
NDR Niedersachsen VTR (Video icin tıkla) 

 

 

http://moschee-lueneburg.de/ndr3_video.mp4


Değerli Müslümanlar! 

Baylar ve Hanım kardeşlerim! 

 

Camimizi Allah (cc)'ın izni ile 100 m2 civarında 

büyütüyoruz. Ayrıca içinde bulunduğumuz binanın 

başta altyapı olmak üzere su ve elektrik tesisatlarını, 

tüm altyapı eksikliklerini tamamlamak ve yenilemek 

istiyoruz.  
 

Bütün bu çalışmalar için siz değerli kardeşlerimizin 

yardımlarınına ihtiyacımız var. Yardımlarınızı bekliyoruz. 

Allah (cc) kazancınızı bereketlendirsin ve hepinizden 

razı olsun. 

 

Not: Camimizi ziyaret edip çalışmaları yerinde 

izleyeblirsiniz 

 
“Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, 

namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkup çekinen 

kimseler imar edebilirler. İşte doğru yola ermişlerden olmaları 

umulanlar bunlardır.” (Tevbe suresi, 9/18) 

 

Banka hesabı 
DITIB Merkez Camii Lüneburg 

IBAN: DE91 2405 0110 0050 0306 75 

BIC: NOLADE21LBG 

Açıklama: Cami-Tadilat 



Iletişim 
DITIB Merkez Camii, Lüner Weg 27, 21337 Lüneburg 

Email: info@moschee-lueneburg.de 

Homepage: www.moschee-lueneburg.de   

Facebook: www.facebook.com/DitibLueneburg 

 

Daha büyük görünüm için tıklayınız  

 

 

 

 

http://maps.google.de/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=L%C3%BCner+Weg+27,+L%C3%BCneburg&aq=0&oq=l%C3%BCnerweg+27&sll=49.608708,8.857169&sspn=0.01371,0.042272&t=h&ie=UTF8&hq=&hnear=L%C3%BCner+Weg+27,+21337+L%C3%BCneburg,+Niedersachsen&ll=53.25438,10.419674&spn=0.017972,0.036478&z=14&iwloc=A


Hakkımızda 
Lüneburg şehri Lüner Weg 27 adresinde bulunan camimiz 

1980'den itibaren DITIB'e bağlı olarak Lüneburgdaki tüm müslümanlara hizmet 

vermektedir. Bu yüzdendirki cuma hutbesi camimizde üç dilde okunuyor: 

Türkçe, Arapca ve Almanca. 

 

Üye sayımız 150 olmak üzere aylık ziyaretci sayımız ortalama 1500 civarında.  

 

 

 

  
                   Cemiyet başkanı Ümit Bilici                                              Imam Bilal Demir        

 

 

 

 



Şu anki durumumuz 

 

 

- Yağmur ve yeraltı suları camimize zarar vermekte, binayı korumak için 

drenaj sistemi zaruri 

- Dış duvarların sürekli nemli ve ıslak olmasından dolayı bugüne kadar 

restorasyon (fayans, izolasyon, boyama) yapılamadı 

- Zemin fayanslarında yenilemeye gidiyoruz 

- Kalorifer ve su sistemi sürekli arızalanıp masraf açıyor, yenileme şart 

- Camimizin çatısı 50 yaş üstü olup problemli olduğundan dolayı çatıyı kısa 

zamanda degiştirmek şart 

- Abdesthanelerimiz eski ve yetersiz kalıyor 

- Bayanlarımıza özel cami girişi yapıyoruz 

- Gençlerimize ve çocuklarımıza derslikler yapıyoruz 

- Camimiz cuma, bayram ve tatil günlerinde tam doluluk yaşadığı için 

ibadet yerimiz yetmiyor. Allah'a şükür bodrum katları ve park yerlerimiz 

bile doluyor, çoğu zaman dışarıda namaz kılmak zorunda kalıyoruz 

- Ramazan'da iftar proğramları ve diğer zamanlarda ise sosyal ve kültürel 

organizasyonlarda kullanabilmek için büyük bir salona ihtiyacımız var 

- Camimizin mutfağı küçük ve yetersiz kalıyor 

- Camimizin hopörlör sistemi güçsüz ve arızalı, seslendirmede sürekli sorun 

yaşıyoruz  

- Mobilyamızın (masa, sandalye ve saire) yenilenmesi gerekiyor 
 



Çalışmalar 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 


