
 

ِ أَْسَواُقهَا ِ مََساِجُدَها َوأَبْغَُض الْبََِلِد إََِل اَلَلُّ ۔أََحُبُّ الْبََِلِد إََِل اَلَلُّ   
“De meest geliefde plaatsen bij Allah zijn de moskeeën en de meest gehate 

plaatsen bij Allah zijn de markten”.     (Sahih Muslim, kitab ul Masajid 671) 
 

Het belang van het bouwen van de moskeeën 

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, De Beloofde Messiasas heeft gezegd: "Onze Djamaat 
heeft veel moskeeën nodig. Het is een huis van Allah. Welk dorp of stad het ook 
wil bouwen, moet gaan bouwen. Het moge duidelijk zijn dat (in die plaats) ook het 
fundament van de voorgang van djamaat zal worden gelegd". (Malfuzaat b.4, blz.93) 

 Hazrat Mirza Bashirruddin Ahmadra, Khalifatul Massih II heeft gezegd:  
"Moge moskeeën worden gebouwd van het ene uiteinde van de wereld naar het 
andere en moge de Azaan (oproep tot het gebed) vanuit elke moskee worden 
gehoord. Zodat bij elke zonsopgang de naam van Allah wordt verhoogd. Mijn wens 
is dat er op elke plaats ter wereld een moskee is".  (Al Fazal vol. 30, nr. 280) 

 

Afdeling Holland Moskee Fonds (HMF) 
 

Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, Khalifatul Massih V heeft gezegd: “Als het doel 

gesteld wordt om elk twee jaar een Moskee te bouwen, tenminste in een stad 

waar aantal leden van djamaat goed is, (er zijn maar een paar steden) dan zal de 

djamaat zich daarna verspreiden, insha’Allah.”  (vrijdagpreek  Nunspeet, 5 jan. 2007) 

 

Hazrat Mirza Tahir Ahmadrh, Khalifatul Massih IV heeft gezegd: 
"Van de richtlijnen die ik aan djamaat had gegeven, was het belangrijkste advies dat 
ze huizen van Allah (moskeeën) moeten gaan bouwen en deze in grote aantallen 
moeten bouwen. Aangezien Allah ervoor zorgt dat deze moskeeën worden gevuld, 
zal Hij mensen zelf naar deze moskeeën leiden.”  (Vrijdagpreek 19 maart , 1999) 

 (Soera Aale-Imraan, HS 3 Vers 97)  َُِّذۡی َل بَیٍۡت وُُِّضَع لِلنَُّاِس لَل    َاِنَُّ اَوَُّ

 

ۃ

َ
 
ک َ
ِب 
رلَِمۡۡیَ    ب  ُِّلۡع َکًا وَُّ ُہًدی ل ◌◌ُمٰبر    

“Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te Bekka 

(Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden..”  

 

 

Nieuwe Target van 2021 -2022 

Geld kan online overgemaakt worden via:            http://maal.ahmadiyya.nl/ 

                      of op de bankrekening:            NL 91 ABNA 0580 459241 
   (vergeet niet de volgende gegevens te melden: naam - Id.nr. - madjlis naam - fonds) 

)_)naam) 

 

Onze Belofte voor de 100 jarige jubileum van Ladjna Ima’llah is: 202200 euro. 
Als een minimumbedrag van €310,- per ladjna en €160,- per nasirah betaald 

wordt, dan wordt de target makkelijk behaald. 

ِحیِْمِ ط ْْحرِن الرَُّ ِِ الرَُّ  بِْسِم  اَلَلُّ

 

http://maal.ahmadiyya.nl/رقم

