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Maatregelen 

 

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding 

van het coronavirus te voorkomen: 

 

o Blijf zoveel mogelijk thuis 

o Houd 1,5 afstand van anderen 

o Was je handen regelmatig met water en zeep 

o Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog 

o Gebruik papierenzakdoekjes 
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Taleem & Tarbiyyat Dag 

Met de zegeningen van Allah heeft, er volgens 

de jaarlijkse programma 2020, op zondag 1 

maart in Bait-un-Noor Nunspeet de Taleem en 

Tarbiyyat dag plaatsgevonden, Alhamdolillah.  

De voorzitter van dit programma was de heer 

Mirza Fakhar Ahmad, Sadr Majlis Ansarullah. 

De aanwezigheid van Majlis Ansarullah was 85. 

De heer Mirza Fakhar Ahmad gaf, tijdens zijn 

welkomstwoord, het advies aan de aanwezigen 

om deze dag goed te benutten. Moge Allah onze 

kennis vergaren en moge wij een voorbeeld zijn 

van Tarbiyyat (opvoeding). 

De volgende onderwerpen kwamen aan bod. 

I. Het optijd verrichten van het gebed 

II. Het gezamenlijk verrichten van het 

gebed 

III. Dagelijks reciteren van de Heilige Koran 

en het belang en de zegeningen hiervan 

IV. Het belang van financieel opofferingen 

De voorzitter bedankte alle aanwezigen en allen 

die hebben gewerkt aan het programma van 

vandaag. Hij gaf ook het advies om een sterke 

band te houden met het Khilafat.  

 

  

 

“Moge Allah alle werken van 

Majlis Ansarullah zegenen en 

succesvol maken” 

 

De Heer Hibatun Noer Verhagen 

Ameer Jamaat Nederlands 
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Het Belang van de Heilige Maand Ramadan 

 َوبَِصْوِم َغٍد نََّوْيُت ِمْن َشْهِر َرَمَضانَ 

Volgens berekening van wetenschappelijke instituten zou in Nederland, de nieuwe maan, in de 

vorm van een hele dunne sikkel, op zaterdag 24 april waarneembaar zijn. Dit betekent dat de 

daaropvolgende dag (25 april) de Ramadan dus moet beginnen. Vele moslims volgen helaas de 

berekeningen van hun vaderland of van Saoedi-Arabië, wat de oorzaak is van verschillen. 

Aangezien de Islam een godsdienst voor de hele wereld is, moet de moslim zich oriënteren op de 

nieuwe maan in het land waarin hij zich bevindt. 

Waarom wordt de vastenmaand “Ramadan” genoemd? Ramadan is de meervoudsvorm van 

“Ramd”, wat hitte betekent. 

Door te vasten in deze maand wordt er een heet en branderig gevoel veroorzaakt. Dit gevoel is toe 

te schrijven aan de dorst. 

Aanbidding en toewijding in deze maand brandt de sporen van zonde in de mens weg. 

Zijn toewijdingen produceren in het hart van de mens de benodigde warmte van de liefde voor 

Zijn Schepper en Zijn schepselen. 

De Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.) heeft gezegd: 

“Hij die gedurende de periode van het vasten afziet van voedsel en drank, maar zich niet onthoudt van 

leugens, ondergaat honger en dorst voor geen enkel doel.” 

De Beloofde Messias en Mahdi, Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hadhrat Mirza 

Ghulam Ahmad uit Qadian heeft gezegd: 

“Mensen die alleen voor God vasten en dit niet slechts uit gewoonte of traditie doen, moeten zich blijven 

verdiepen in de lof en verheerlijking van God en in zelfanalyse zodat hen het andere soort voedsel wordt 

gegeven…” (geestelijk voedsel). 

Wij wensen iedereen een gezegende Ramadan 

 

 

• Los de toets op van de 1e 

kwartaal 

• Boek lezen voor de 2e kwartaal: “Een 

elementaire studie van de Islam.” 

 

 
• Dagelijks reciteren van de Heilige Koran 

• Financiële opofferingen 

• Brief naar Huzur Anwar abta voor gebed 

Taleem  Tarbiyyat 

 

 

 

  


