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H1: Pakistaan staat als eerste inzake de totale inzameling van financiële bijdragen 
en wordt gevolgd door het VK, Amerika, Duitsland. 

H2: Geloof inspirerende verhalen omtrent de financiële gaven en opofferingen van 
de djamaat. Aankondiging van de 59ste jaar van Waqf-e-Jadid. 

H3: Het is noodzakelijk om deel te nemen aan donaties daar zonder deze 
bijdragen,  uitmuntendheid en volmaaktheid niet kunnen bereikt worden. 

Huzur-e-anwar zegt dat de openbaring aan de Beloofde Messias a.s. hem gemoedsrust 
gaf en dat hij naar niemand anders moest kijken omdat Allah voor al zijn zaken  zorgde. 
De Beloofde Messias a.s. heeft de djamaat gevraagd om deze openbaring niet te 
vergeten, want  Allah heeft onze  bijdragen en opofferingen niet nodig om deze missie in 
leven te houden. Hij zal er persoonlijk voor zorgen. Dedjamaat heeft de doelstelling van 
deze boodschap goed begrepen en heeft vervolgens menige opofferingen gebracht in 
het belang van de missie.    

Huzur-e-anwar heeft uitleg gegeven omtrent de doelstelling van Waqf-e-Jadid. Hij zei 
dat in de vroegere dagen deze regeling werd opgesteld om hulp en bijstand te verlenen 
bij het prediken in de plattelandsgebieden van Pakistan. Achteraf begonnen ook andere 
landen hetzelfde te doen. Na het verspreiden van deze regeling in andere landen waren 
de financiëen voor deze schema volledig uitgegeven en dit vooral in bepaalde landen 
zoals Indië, Afrikaanse landen en ande armere landen. Op de vraag van een lid ‘waarom 
is er nood aan Tehrik-e-Jadid wanneer Waqf-e-Jadid voor het gehele wereld is bedoeld’, 
antwoordde Huzur dat de Waqf-e-Jadid bijdragen slechts in bepaalde landen wordt 
gebruikt terwijl de “Tehrik-e-Jadid” donaties overal ter wereld worden aangewend om te 
voldoen aan alle noden.  

Huzur-e-anwar vertelde dat het jaar van Waqf-e-Jadid geëindigd is op 31 december 
2015 en dat er tijdens dit jaar op internationale vlak voor totaal 6,9 miljoen ponden 
werden verzameld. Dit bedrag bedraagt 682.000 ponden meer in vergelijking met het 
jaar 2014. Huzur-e-anwar zei vervolgens dat 1/3de van dit bedrag terug wordt 
overgedragen aan het land waar het verzameld werd. Een andere deel wordt in Qadiaan 
en in andere delen van Indië uitgegeven en het derde deel wordt in Afrikaanse 
landenuitgegeven. Huzur gaf details over de uitgaves en waarop ze uitgegeven werden. 
In Indië werden er 19 moskeëen en 23 missiehuizen gebouwd. In Nepal werden er 2 
moskeëen en 2 loodsen gebouwd dat door onze Jamaat in Indië werd uitgevoerd. 
Huzur-e-anwar zegt dat het systeem van de djamaat niet kan worden voortgezet tenzij 
er moskeëen en missiehuizen worden gebouwd. In Afrika werden en 130 moskeën 
gebouwd en 23 zijn nog in opbouw.  



Huzur-e-anwar zei dater in 2010, 600.000 deelnemers waren voorhet Waqf-e-Jadid 
programma en dit jaar zijn er meer dan 1,24miljoen . Het is noodzakelijk om deel te 
nemen aan donaties daar zonder deze bijdragen,  uitmuntendheid en volmaaktheid niet 
kunnen bereikt worden. . Door te doneren blijft men ook in contact met –en bekijkt de 
zegeningen die hij in ruil voor zijn donatie ontvangt. Huzur-e-anwar vermelde een aantal  
geloofsinspirerende verhalen in verband met financiële opoffering  in het kader van  
Waqf-e-Jadid. Huzur (aba) zei ook dat we Allah’s steun en zegeningen zien voor de 
djamaat van de Beloofde Messias a.s. Verder stelde Huzur (aba) het internationale 
rapport van de djamaat  voor die o.a.Pakistan, een aantal westerse landen,  Afrikaanse 
landen en Indië omvatten. 

Op het einde sprak Huzur over het overlijden van Mohammad Aslam Sahib en Ahmad 
Sheer Joya Sahib en kondigde hun gebed in afwezigheid aan.  

 

 


