
 

 

 

 

 

 

 

 

TA’MIR MASJID “

Jl. Raya Junwangi, Junwangi, Krian, Sidoarjo

 

Pengurus Ta’mir Masjid “Baitus Salam” Junwangi

 

 

Dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu  wa Ta’ala renovasi Masjid 

Junwangi dilaksanakan mulai hari Ahad 

Pimpinan Ta’mir Masjid menyampaikan hal

1. Renovasi dilaksanakan dalam rangka memelihara Masjid 

sebagai bentuk apresiasi kepada masjid yang bersejarah di Desa Junwangi se

kegiatan pembangunan mega proyek Masjid Desa Junwangi yang akan segera 

dilaksanakan dalam waktu deekat ini.

2. Ucapan terima kasih kepada Para Donatur dan simpatisan  yang telah memberikan bantuan 

moril maupun materiil berupa tenaga, fikiran, amal sholi

terlaksananya kegiatan renovasi ini.

3. Sesuai hasil musyawarah , 

tetap akan dilaksanakan di Masjid ini.

4. Renovasi  akan berlangsung kurang lebih 2 bulan dengan penanggung 

SUWITO-Kasie Pembangunan & Perlengkapan

5. Keuangan renovasi akan disampaikan dalam laporan tersendiri melalui pengumuman 

sebelum sholat Jum’at dan Papan pengumuman.

6. Mohon maaf  yang sebesar

atas ketidaknyamanan ini, semoga amal saudara semua mendapat balasan yang 

berlipatganda. Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.
7. Kritik, saran, masukan  terhadap kegiatan renovasi ini dapat saudara sampaikan melalui 

telpon maupun SMS ke no. 085730101519.

Akhirnya, kami mohon dukungan dan doa restu semoga kegiatan renovasi ini dapat berjalan 

dengan lancar tanpa aral apapun.

 

Tembusan : 

1. Dewan Penasehat 

2. Pelindung 

3. Arsip 

  
 

TA’MIR MASJID “BAITUS SALAM” JUNWANGI 

Jl. Raya Junwangi, Junwangi, Krian, Sidoarjo-61262 

Iman, ilmu, amalIman, ilmu, amalIman, ilmu, amalIman, ilmu, amal    
 

Pengurus Ta’mir Masjid “Baitus Salam” Junwangi 

PENGUMUMAN 

No : 01/TMBSJ/UM/III/2011 

 

 
Dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu  wa Ta’ala renovasi Masjid “

Junwangi dilaksanakan mulai hari Ahad Pon, 06 Maret 2011. Oleh karena kegiatan tersebut 

Pimpinan Ta’mir Masjid menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 

Renovasi dilaksanakan dalam rangka memelihara Masjid “Baitus Salam

sebagai bentuk apresiasi kepada masjid yang bersejarah di Desa Junwangi se

kegiatan pembangunan mega proyek Masjid Desa Junwangi yang akan segera 

dilaksanakan dalam waktu deekat ini. 

Ucapan terima kasih kepada Para Donatur dan simpatisan  yang telah memberikan bantuan 

moril maupun materiil berupa tenaga, fikiran, amal sholih dan lain-

terlaksananya kegiatan renovasi ini. 

Sesuai hasil musyawarah , selama renovasi kegiatan sholat Jum’at dan sholat 5 waktu

tetap akan dilaksanakan di Masjid ini. 

Renovasi  akan berlangsung kurang lebih 2 bulan dengan penanggung jawab Sdr. ROTO 

Kasie Pembangunan & Perlengkapan 

Keuangan renovasi akan disampaikan dalam laporan tersendiri melalui pengumuman 

sebelum sholat Jum’at dan Papan pengumuman. 

Mohon maaf  yang sebesar-besarnya kepada tetangga Masjid “Baitus Salam”

manan ini, semoga amal saudara semua mendapat balasan yang 

berlipatganda. Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin. 
Kritik, saran, masukan  terhadap kegiatan renovasi ini dapat saudara sampaikan melalui 

telpon maupun SMS ke no. 085730101519. 

a, kami mohon dukungan dan doa restu semoga kegiatan renovasi ini dapat berjalan 

dengan lancar tanpa aral apapun. 

 
 Junwangi, 11 Maret 2011

Ta’mir Masjid Junwangi

Ketua I 

 

 

Ir. MANOET, SE., CBA

 

 

“Baitus Salam” 

arena kegiatan tersebut 

Baitus Salam” Junwangi 

sebagai bentuk apresiasi kepada masjid yang bersejarah di Desa Junwangi sebelum 

kegiatan pembangunan mega proyek Masjid Desa Junwangi yang akan segera 

Ucapan terima kasih kepada Para Donatur dan simpatisan  yang telah memberikan bantuan 

-lain sehingga 

at dan sholat 5 waktu  

jawab Sdr. ROTO 

Keuangan renovasi akan disampaikan dalam laporan tersendiri melalui pengumuman 

“Baitus Salam” dan Jama’ah 

manan ini, semoga amal saudara semua mendapat balasan yang 

Kritik, saran, masukan  terhadap kegiatan renovasi ini dapat saudara sampaikan melalui 

a, kami mohon dukungan dan doa restu semoga kegiatan renovasi ini dapat berjalan 

Junwangi, 11 Maret 2011 

Ta’mir Masjid Junwangi 

Ir. MANOET, SE., CBA 


