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SHOBA KHIDMAT-E-KHALQ 

 
Hazrat Musleh Maudra verklaart dat Khidmate Khalq betekent dienst aan de hele 
mensheid. 
‘’ Met Khidmate Khalq bedoel ik niet de dienst aan Ahmadi’s ofMoslims alleen, het 
betekent eerder dienst aan de hele schepping van Allah, zonder onderscheid van 
religiemof natie, voor zover dat zelfs als een vijand in moeilijkheden verkeert, u hem 
moet helpen. Dit is de ware betekenis van Khidmate Khalq.’’ 
(30 oktober 1952 - Al FAZL 1 november 1952) 
 
Maand           Werkzaamheden    
Oktober ● Probeer iets lekkers te maken voor uw buren of 

kennis. 

November ● Belang van Sayedna Bilal fonds uitleggen en alle 

leden motiveren om hieraan  deel te nemen.  

December ● Bloemen geven aan de ouderen voor het nieuwe 
jaar. 

Januari ● Doneer aan  de Voedselbank.  

Februari ● Lajna informeren over de voordelen en zegeningen 

van het doneren van bloed. Secretaris moet de 

Lajna begeleiden bij het registratieproces. 

Maart 
 

• Deelnemen in het programma NL doet, wat plaats 
vindt op 11/12 maart. Aanvullende informatie wordt 
doormiddel van circulair gestuurd. 

April   ● Deelnemen aan Koningsdag. 
Mei ● Eid kaartjes sturen naar kennis en familieleden. 

Juni  ● Belang van  Maryum Shadi fonds uitleggen en 

leden motiveren om hieraan deel te nemen . 

Juli ● Neem contact met nieuwe leden in Djamaat en 
maak kennis met ze. 

Augustus ● Een Picknick organiseren. 
September ● Belang van Humanity First uitleggen en alle leden 

motiveren hieraan deel te nemen. 
 
Taak van de lokale secretaris: Het is de plicht van secretaris Khidmat-e-Khalq 
om leden te identificeren en bij te staan in behoefte in haar Majlis en om andere 
Ladjna aan te moedigen ook te helpen. Er kan hulp worden geboden aan ouderen, 
alleenstaande moeders, weduwen, zieken, alleenstaanden, vluchtelingen/asielzoekers 
en mogelijk nieuwe bekeerlingen. 
Ladjna motiveren voor actieve deelname aan de maatschappij te nemen. Zoals op 
school van de kinderen helpen, vrijwilligers werk doen en goede relatie met de buren 
opbouwen.  


