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Tijdens zijn bezoek aan Nederland en Duitsland sprak Huzur  over het 
succes  van  dejamaat en de zegeningen van Allah. 

Huzur sprak het Nederlandse Parlement toe. Dit heeft ons geholpen om 
Allah's godsdienst te promoten en te verspreiden. 

Allah helpt jamaat-e-ahmadiyya om overal te bloeien en te slagen.  
 

Huzur e anwar zei dat: "Dit is puur de zegening van Allah dat Hij ons op 
verschillende manieren tijdens al onze tochten toont. Een paar dagen geleden 
was ik in Duitsland en Nederland. In Nederland werd er een receptie 
gehouden in het Parlementshuis  dat werd bijgewoond door 89 belangrijke 
parlementsleden afkomstig uit verschillende landen. Ik heb het Parlement 
toegesproken omtrentde leer van de Islam en de hedendaagse problemen in 
de wereld. Dit heeft een zeer goede indruk achtergelaten op de aanwezigen. Er 
was eveneens veel commentaar zoals bijvooreeld: "leider van jamaat-e-
ahmadiyya heeft zijn boodschap op een zeer uitdrukkelijke manier 
overgedragen. Het volk van Nederland moet en verdient het om deze 
vreedzame kant van het Godsdienst van Allah te leren kennen. De manier 
waarop Hauzur antwoorden gaf was heel indrukwekkend." Huzur gaf ook 
wijze antwoorden op gevoelige onderwerpen zoals vrijheid van 
meningsuiting, tolerantie en respect voor andermans geloof. De manier 
waarop Huzur de leer van de Islam uit één zette ivm deregeijke onderwerpen 
was heel overtuigend. Dit is bovendien heel belangrijk om een interreligieuze 
vrede en samenwerking te verzekeren. Als alle volkeren deze leer zouden 
volgen, zou de wereld in vrede zijn. Na het beluisteren van Huzur toespraak, 
geloven wij nu dat de ahmadiyya gemeenschap een belangrijke deel is van een 
interreligieuze dialoog en samenwerking'.  

Huzur-e-anwar zei dat tijdens zijn bezoek aan Nederland, hij verschillende 
keren werd gevraagd om interviews te geven voor verschillende kranten, 
radiozenders en televisie. Deze interviews behandelde onderwerpen zoals, de 



eigenschappen van de beloofde Messias  (as), de leer van de Islam, 
wereldvrede en khilafat. Dit heeft ook geholpen om de jamaat op een lokale 
vlak te introduceren. 3 nederlandse en 2 noorse kranten hebben verslag 
gemaakt over Huzur’s bezoek. Op deze manier hebben meer als 3 miljoen 
mensen onze boodschap gekregen. Op deze manier hebben 0,5 miljoen 
mensen ook via de radio onze boodschap kunnen beluisteren. En door middel 
van tv heeft onze boodschap 5 miljoen mensen bereikt. Op deze manier 
hebben wij onze boodschap in Nederland tot 8 miljoen mensen kunnen 
verspreiden. Huzur heeft ook de eerste steen gelegd van de tweede moskee in 
Nederland. Deze ceremonie werd door ongeveer 102 gasten bijgewoond, 
waren o.a. aanwezig, de burgemeester, rechters, advocaten, dokters, 
architecten, religieuze leiders enzovoort. Huzur-e-anwar sprak ook over de 
commentaren van de bezoekersomtrent de  moskee en jamaat-e-ahmadiyya. 

Huzur-e-anwar zei dat hij na zijn bezoek aan Nederland, 2 stenen heeft gelegd 
in Duitsland ter inauguratie . Deze werd door de belangrijke genodigden van 
de stad bijgewoond. Zo werd kennismaking met de jamaat gemaakt. Huzur-e-
anwar sprak ook over de commentaren van de bezoekers. Nieuws over deze 
evenementen werd in kranten gepubliceerd en op tv en door radio 
uitgezonden. Op deze manier werd de vreedzame boodschap van de Islam tot 
enkele miljoenen gebracht. Huzur-e-anwar sprak over de eerste 
afstudeerceremonie van de Jamiya Duitsland na 7 jaren studies. Dit heeft 16 
murrabiyaan opgeleverd. Deze gelegenheid was de hoofd reden van Huzur’s 
bezoekje aan Duitsland. Huzur bad tot Allah ten einde dat Hij de afstudeerde 
murabbiyaan in staat zou stellen om de Islam te dienen. de beloofde Messias 
(as) zei dat deze jamaat door Allah werd gesticht en Hij is het die deze doet 
toenemendoor Zijn zegeningen. Huzur-e-anwar zei dat Allah dit heeft beloofd 
aan de beloofde Messias (as)en door Zijn wil zal deze jamaat Inshallah nog 
verder groeien en bloeien. Wj zijn allen getuigen hiervan. Op het einde sprak 
Huzur-e-anwar over de overlijdenis van Sahabzada Mirza Azhar Ahmen sahib.  

 

 


