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De wereldconferentie van godsdiensten voor vrede in Europa 
nodigde de Ahmadiyya gemeenschap uit, het was de enige Mos-
limgemeenschap die uitgenodigd was, samen met nog andere re-
ligieuze leiders om een korte speech in het Brusselse Parlement 
te houden om onze inspanningen, over hoe de spanningen van 
religieus geweld aan te pakken, voor te stellen.
De speech werd gegeven door Imam Asad Majeeb in het bijzi-
jn van verschillende religieuze leiders en de eerste Vice President 
van het Parlement Mr. Fouad Ahidar.  De vertegenwoordigers van 
de Ahmadiyya Gemeenschap kregen de gelegenheid om het boek 
van hun Spirituele Leider Hadhrat Mirza Masroor Ahmad voor te 
stellen aan de rabbijn, de priester en de adviseur van Ukkel.



Gemeenschap/Jamaat Sint-Truiden 
overhandigde een bankcheque ter 

waarde van 600 euro aan de organi-
satie “OKAN JONGEREN”.

Ontmoeting met Katholieke 
priester Halmut Schmiltz, die ook 

verantwoordelijk is voor alle andere 
katholieke kerken in de stad Eupen.

Een ontmoeting met de
Burgemeester van Hasselt.

Tableeghi vergadering Luik.

Onmoeting met de gouverneur van 
de provincie Limburg.



Bloemen  distributie in Church, 
Dilbeek

Een ontmoeting met de
Burgemeester van Turnhout.

Tableeghi programma Turnhout.

Ontmoeting met Protestantse priester 
Andries Boekhout te Oostende.

Tablighi trailer die doorheen België verhuist om de ware Islam Ahamadi-
yyat te promoten.  Georganiseerd op zaterdag 25/11/17 met de hulp van 
de lokale raad van Hasselt, België, om het misverstand over Islam weg te 
werken.  De boodschap die men in de handen hield was de volgende:  “Ik 

ben een Moslim, stel me eender welke vraag”.



Alhumdulillah, met de gratie 
van Allah de Almachtige, 
waren er net zoals vorig jaar 
ook dit jaar verschillende be-
zoeken aan kerken en rust-
huizen georganiseerd door 
Jamaat Ahmadiyya België in 
verschillende steden van het 
land.
Het doel van deze bezoeken 
is om de Ahmadiyya Mos-
lim Gemeenschap te intro-
duceren en om bloemen en 
nieuwjaarswenskaarten uit 
te delen onder de mensen.
Volgens dit programma 
waren we in staat om kerk-
en in de volgende steden 
te bezoeken:  La Calamine, 
Luik, Dilbeek, Ukkel, Eu-
pen, Sint-Truiden, Hasselt 
en Oostende.
Er werden rusthuizen bez-
ocht in de volgende steden:  
Beringen, Merksem, Has-
selt, Antwerpen en Oost-
ende.  Dit jaar hadden we 
ook de mogelijkheid om een 
ziekenhuis in Luik te bezo-
eken.
Herinner vriendelijk al 
diegenen die deelnamen aan 
deze inspanningen.

Kerk bezoek Hasselt

Kerk bezoek Oostende

Kerk bezoek La Calamine

Kerk bezoek Oostende

Rusthuis bezoek Oostende

Kerk bezoek Uccle

Kerk bezoek Sint-Truiden

Kerk bezoek Hasselt

Rusthuis bezoek Beringen

Kerk bezoek Eupen

ACTIVITEITEN 
tijdens kerstmis


