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Rapport Jaarlijkse Ijtema 2019 Majlis
Ansarullah The Nederlands.
Bij de genade van Allah werd de 32e jaarlijkse Ijtema van de Majlis
Ansarullah Nederland op vrijdag 21, 22 en 23 juni met grote
pompeusheid gehouden in Baitul Noor Nunspeet.
Het thema van de Ijtema van dit jaar was "De komst van de
beloofde Messias (a.s.)." Hiervoor werden recitaties, gedichten,
toespraken, spandoeken en andere programma's georganiseerd.
Alle drie de dagen werd de Nederlandse vertaling van alle
programma's gelijktijdig gegeven. Er werd ook een tentoonstelling
gehouden.
Voor het succes en de zegeningen van de Ijtema werd eerst sadqa
gegeven en daarna werd een geschreven aan Hazoor e Anwar
(aba). Van begin tot eind hebben we begeleiding gekregen van de
Sadar Majlis. Verder werden tot aan de 1e dag van de Ijtema de
prestaties van elke afdeling beoordeeld en werd waar nodig
voorzien in begeleiding.
Een paar dagen voor de Ijtema werd de waqareamal gedaan waarin
hele Bitulnoor schoongemaakt en er werden ook nieuwe planten en
bloemen geplant.
Voor het eerst dit jaar werden Ijtema's ook gehouden op regionaal
niveau, waarin dezelfde academische en sportcompetities werden
gehouden. Hierdoor nam de Ansar meer dan voorheen deel aan de
centrale Ijtema.
Op de eerste dag begon de registratie om 10.30 uur. Om 11.30 uur
inspecteerde de Sadar Majlis alle afdelingen en gaf instructies. Om
half twee Het vrijdaggebed was georganiseerd en vervolgens
vrijdagpreek om twee uur. De vlaghijs ceremonie werd om 15:45 uur
gehouden. De vlag van Nederland werd gehesen door Amir Sahib,

terwijl de vlag van Majlis Ansarullah werd gehesen door Sadar
Sahib Majlis. Na het gebed presenteerde een kind een boeket
bloemen aan Amir Sahib. De eerste sessie begon met het reciteren
van de Heilige Koran. Na de belofte van Majlis-e-Ansarullah en het
gedicht, gaf Sadar Majlis een kort welkomstwoord.
Daarna zijn er sport- en academische wedstrijden gestart. Waarin
stoelendans, polstrekken, tafeltennis, darten, recitatie van de
Heilige Koran, poëzie en Hifze Koran waren inbegrepen. Er werd
een presentatie gepresenteerd over "Het politieke systeem van
Nederland".
De tweede dag begon met Tahajud gebed. Na de Fajr gebed werd
Dars uit de Heilige Koran gegeven, gevolgd door een pauze. Van
10.00 uur tot 13.00 uur In de sportsveld werden voetbal, volleybal,
touwtrekken, hardloopen en boogschiet wedstrijden gehouden. Na
de Zuhr en Asr gebeden en lunch was er een sessie gehouden
waarin een presentatie werd gegeven over het onderwerp
"Gezondheid" waarin de ziekte van diabetes en de behandeling
ervan werden belicht.
Vervolgens sprak Sadar Majlis aan Ansar toe. Daarna volged een
programma op het gebied van Taleem en Tarbiyaat waarin "hoe te
neigen naar het lezen van boeken" en "hoe kinderen op te leiden in
de westerse samenleving" worden opgeleid.
De fietstocht begon om 17.30 uur in de omgeving van Nunspeet.
Intussen was er ook een wedstrijd voor "langzaam fietsen". Hierna
om ongeveer 8 uur werd een barbecuediner gestart waaraan Amir
Sahib, Muriban, gasten en alle Ansar deelnamen.
De derde dag begon met Tahajjud gebed. Na de Fajr gebed werd
Dars-e-Hadith gegeven. Na het ontbijt begon om 9 uur de
cricketwedstrijd in de sporveld. Hierna begonnen om 11.30 uur
academische wedstrijden in Bait-ul-Noor. Waaronder toespraken,
geimproviseerde toespraken en religieuze informatie. Er was een
toespraak over het onderwerp "Beloofde Messias (a.s.) en zijn
familie" gehouden door gerespecteerde Hamid Karim Sahib Murabi
Silsala.

Na de Zuhur en Asar gebeden en lunch begon de slotzitting om 3
uur. Na de recitatie van de Heilige Koran, Ahad Ansarullah en
Gedicht, Nazim-e-Ala Sahib gaaf het Ijtema rapport. Daarna sprak
de geachte Sadar Majlis de bijeenkomst toe en bedankte hij de
Ansar.
Daarna heeft Amir sb Nederland prijzen, schilden en certificaten
uitgedeeld. Ook qua prestaties werden in het jaar 2017 de eerste,
tweede en derde Majalis en Regio's uitgerijkt met schilden en op
dezelfde manier ontving de eerste Majlis Zwolle Alm- e -Inami.
Later, in zijn toespraak, vestigde Amir Sahib de aandacht van Ansar
op verschillende punten zoals Taleem en Tarbiyat. De Ijtema
eindigde met een gebed.
Door de genade van Allah Almachtig werd Ansar vertegenwoordigd
door alle 14 lokale Majalis. De totale opkomst van drie dagen was
als volgt: Ansar 141, gasten 25. De totale opkomst bedroeg dus 166

