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27 September 2020, 
PERS BERICHT 

  
NATIONAL MAJLIS-E-AMILA BELGIË VEREERT MET DE VIRTUELE 

ONTMOETING MET HET WERELDHOOFD VAN DE AHMADIYYA MOSLIM 
GEMEENSCHAP 

  
 Hazrat Mirza Masroor Ahmad spreekt over het belang het goede 
voorbeeld te geven en de boodschap van de Islam te verspreiden 

  

Op 26 september 2020 hield het wereldhoofd van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad een virtuele online bijeenkomst met de Nationale Amila 
(Executive) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap België. 

 Zijne Heiligheid zat de vergadering voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, 
Tilford, terwijl de vertegenwoordigers van Amila verzameld waren in het 
Baitul Mujeeb Moskee-complex in Brussel (Ukkel). 

Tijdens de bijeenkomst konden de vertegenwoordigers van de National 
Amila een verslag voorleggen met betrekking tot hun respectievelijke 
afdelingsactiviteiten alsook voorstellen voor toekomstige plannen. 

Zijne Heiligheid gaf tevens gedetailleerde instructies met betrekking tot de 
morele en religieuze opleiding van Ahmadi-moslims die in België verblijven 
en tot de wijze waarmee de ware en vreedzame leerstellingen van de Islam 
in het hele land dienen te worden verspreid. 

 Zijne Heiligheid onderlijnde het belang het goede voorbeeld te geven en van 
het in praktijk brengen van wat men predikt. Om anderen aan te moedigen, 
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zei Zijne Heiligheid dat de leden van de Nationale Amila zich vrijwillig 
zouden moeten aanmelden om termijnen in dienst van de islam (Waqf-e-
Arzi) te besteden om de boodschap aan anderen over te brengen (Tabligh) 
of om de leerstellingen van de Heilige Koran te onderwijzen.  

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei: 
  
“Indien de National Amila-leden niet het voortouw nemen in het 
opofferen van hun tijd en het leveren van inspanningen ten dienste van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, wat kan dan verwacht worden van 
anderen? Je huis is niet enkel waar je verblijft met je gezin, maar 
beschouw ook je dorpen en steden als je thuis. Het is ook je plicht om 
andere mensen te begeleiden naar de ware leerstellingen van de islam 
en om regelmatig je tijd op te offeren voor anderen. Dit is de taak van de 
Nationale Amila en ook van de Amila's van de hulporganisaties. Enkel 
bezig zijn met papierwerk is helemaal niet voldoende. Het zijn vooral 
praktische inspanningen die nodig zijn om de beloften die je hebt gedaan 
na te leven. " 

Zijne Heiligheid sprak zijn waardering uit voor het project dat opgestart 
werd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap van België om nauwere 
relaties tussen ouders en kinderen te bevorderen. 

Volgens dit project worden Ahmadi-Moslim huishoudens aangemoedigd om 
als gezin elke dag minstens één maaltijd samen te genieten. Ouders worden 
aangemoedigd om een open dialoog met hun kinderen te voeren en 
zodoende de problemen waarmee ze worden geconfronteerd beter te 
begrijpen. Zijne Heiligheid zei dat het project regelmatig moet worden 
herzien en de reikwijdte worden uitgebreid. 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad sprak de Nationale Umoor-e-Kharija-
secretaris (Externe Betrekkingen) toe over het belang van het opbouwen 
van relaties met andere gemeenschappen en het belang van het bevorderen 
van wederzijds begrip: 
 

“Het is essentieel om contacten te leggen met de bredere samenleving, 
ongeacht of het hier gaat om politici, religieuze organisaties, 
geloofsgroepen, liefdadigheidsinstellingen, media of andere 
organisaties. Dit is ook een manier om de leerstellingen van de islam te 
verspreiden en om bestaande misvattingen weg te nemen. Het zou 
moeten zijn dat, de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, door andere 



organisaties en personen buiten onze gemeenschap wordt beschouwd 
als het vlagschip voor de ware leer van de islam. " 
  
Toen de bijeenkomst ten einde liep, instrueerde Zijne Heiligheid de 
Missionarissen en andere toegewijden (Waqf-e-Zindighis) ten dienste van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om alles in het werk te stellen om hun 
doelstellingen en verantwoordelijkheden na te komen. 
 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:  
  
“Welke taken en verantwoordelijkheden ook aan de Missionarissen en 
Waqf-e-Zindighis toegewijden worden opgedragen, deze moeten op de 
best mogelijke manier worden vervuld. Ze moeten ijverig zijn in het 
vrervullen van hun taken en vooruitstrevend zijn in het dienen van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Als ze meer dan één 
verantwoordelijkheid of taak worden toegekend, moeten ze zich niet op 
de ene richten en de andere negeren. Maar ze moeten ijveren om elke 
plicht te vervullen en een voorbeeld voor anderen te zijn. Moge Allah de 
Almachtige je alle voorzieningen schenken om je diensten voor de Islam 
te verbeteren en je plichten op de best mogelijke manier te vervullen. " 

  
Eind 
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