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Geheel boven: Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, aan zijn rechterhand geflankeerd door dhr.
Hibatunnoer Verhagen, voorzitter van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland en aan zijn
linkerhand door dhr. Frits Huis, locoburgemeester van Almere. Links: Almere Poort vanuit de lucht
bezien in 2009, nog met weinig bebouwing. Gesprekken met de gemeente over een moskee waren al
gaande (foto: Wikipedia). Hierboven: tenten op de plaats waar straks de moskee zal worden gebouwd.

Eerstesteenlegging
7 oktober 2015

‘Hoewel wij in hetzelfde jaar geboren zijn, denk ik dat
Zijne Heiligheid wijzer is dan ik. Daarom luister ik
liever naar hem dan dat ik zelf een lange toespraak
houd. Wat ik kwijt wil over Almere is dat in
tegenstelling tot suggesties van het tegendeel, ik
u kan verzekeren dat onze gemeenschap in Almere
niet alleen multicultureel is, maar ook erg tolerant.’
— Dhr. Frits Huis, locoburgemeester van Almere

Op 7 oktober 2015, legde Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor
Ahmadaba, de internationale leider van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, de vijfde opvolger of khalifa van de Beloofde
Messiasas, de eerste steen voor de Baitul Afiyat Moskee in Almere.
Bij voltooiing zal de moskee de tweede speciaal gebouwde moskee
zijn van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Nederland.
Meer dan 55 gasten woonden de plechtigheid bij, waaronder
dhr. Frits Huis, locoburgemeester van Almere; dhr. Harry Knot
van de Liberaal Joodse Gemeenschap, dhr. Bhupinder Singh van
de Sikh gemeenschap, afgevaardigden van de politie en diverse
leden van de gemeenteraad. De formele zitting begon met het
welkomstwoord door dhr. Hibatunnoer Verhagen, de nationale
voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland.
Vervolgens werd Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba verwelkomd
door de locoburgemeester, dhr. Frits Huis. Hieronder vindt u
de toespraak die vervolgens werd gehouden door Hazrat Mirza
Masroor Ahmadaba, het internationale hoofd van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap.

Het leggen van de eerste stenen van de Baitul Afiyat Moskee door Hazrat
Mirza Masroor Ahmadaba en dhr. Frits Huis, locoburgemeester van Almere.
Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba raakt de eerste steen van de moskee aan
met de oorspronkelijke zegelring van de Beloofde Messiasas (1835-1908).
Verder werden stenen gelegd door vertegenwoordigers van verschillende
suborganisaties binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, zoals de
vrouwenorganisatie, de jongerenorganisatie, de missionarissen, de lokale
leden en de Waqf-e Nau kinderen, die zich speciaal inzetten voor de vestiging
van de vreedzame leer van de gemeenschap over de hele wereld.
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De eerstesteenlegging
van de
Baitul Aﬁyat Moskee te Almere
H A Z R AT M I R Z A M A S R O O R A H M A D
V I J F D E O P V O L G E R VA N D E B E L O O F D E M E S S I A S

Na het reciteren van tashahhud (de geloofsbelijdenis), ta’awwuz
(het zoeken van bescherming bij God) en bismillah (in naam van
God), zei Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba:
Geachte gasten, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
– Moge de vrede en zegeningen van Allah met u allen zijn.
Vandaag zijn wij bijeengekomen voor de eerstesteenlegging van
onze nieuwe moskee in deze stad. Na de voltooiing zal deze moskee
de tweede speciaal gebouwde Ahmadiyya moslim moskee zijn in
Nederland, als God het wil. Helaas is de huidige toestand van de
wereld zodanig dat wanneer moslims bij elkaar komen of wanneer
ze moskeeën of centra bouwen, veel mensen in het Westen vrezen
voor gevaar en conflict.
Zelfs denken sommige mensen dat alleen al de aanwezigheid van
moslims in dit deel van de wereld zal bijdragen aan de vernietiging
van de vrede en de veiligheid van de samenleving. Het is ook heel
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goed mogelijk dat sommige van onze gasten vandaag deze angsten
en terughoudendheid voelen. Daarom wil ik naast het leggen van
de eerste steen, de mensen van deze stad laten weten dat wij de
moskee ‘Baitul Afiyat’ hebben genoemd - dit betekent een huis
van bescherming en veiligheid voor alle mensen. De stichter van
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap schreef in een gedicht dat
de hele wereld werd verzwolgen door gevaar en onheil. En dat hij
gezonden is om vrede, veiligheid and toevlucht te bieden voor de
gehele mensheid.
En zo is elke Ahmadiyya moskee, waar in de wereld die ook
gebouwd is, een oord van vrede, veiligheid en beschutting voor
de gehele mensheid. De Islam leert dat wie een moskee bouwt,
eigenlijk een Huis van God bouwt. Als we in ons persoonlijke
leven een huis bouwen, dan proberen we ervoor te zorgen dat het
een plek is waar we ons beschermd en veilig voelen. En waar we in
rust en comfort kunnen leven. Dus hoe is het dan mogelijk dat we
ooit een moskee bouwen die een gevaar voor iemand wordt?
Wij geloven dat God de bron van all vrede en veiligheid is en
dat Hij de Beschermer is. God wil graag dat Zijn schepping Zijn
eigenschappen overneemt. Zodoende is het de taak van een ware
moslim om liefde en mededogen te tonen ten opzichte van alle
anderen én om een bewaker te zijn van de vrede in de samenleving.
Laat het dus duidelijk zijn dat deze moskee waarvan de eerste steen
vandaag gelegd zal worden, een glorieus symbool zal zijn van vrede,
veiligheid en toevlucht. Behalve fysieke vrede en veiligheid zal deze
moskee ook innerlijke vrede en spirituele veiligheid bieden. Want
wanneer een persoon een ware band met Allah de Almachtige
ontwikkelt, kan hij niet tegen goedheid en vrede in handelen. Zijn
hart is gereinigd van alle haat en slechtheid.
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Dus kan ik u nogmaals verzekeren dat deze moskee de vrede van
de maatschappij nooit zal bedreigen. Zij zal nooit verdeeldheid of
vijandschap creëren. Integendeel, zij zal dienen om de mensheid te
verenigen. Zij zal een ware geest van broederschap en liefde creëren.
Deze moskee zal dienen als een plaats van vreedzaam gebed voor
de Ahmadi-moslims, waar ze samen bijeen zullen komen om de
Ene God te aanbidden. Het wordt een plek van waaruit zij vrede
door de hele samenleving zullen trachten te verspreiden.
Wanneer deze moskee voltooid is, zullen onze buren en de bredere
gemeenschap de ware leer van de Islam zien. En zij zullen niets
horen noch zien anders dan vrede, wederzijds respect, tolerantie
en mededogen. De plaatselijke Ahmadi’s zullen, als God het wil
de hoogste normen van moraal en broederschap manifesteren.
Zij zullen ware sympathie en oprechtheid tonen tegenover Gods
schepping
Verder wil ik nog benadrukken dat de moskeeën open staan voor alle
vredelievende mensen, want moskeeën worden beschouwd als de
Huizen van God. Onze moskeeën hebben geen verborgen agenda’s
noch zijn ze gebouwd voor geheime doeleinden. Integendeel, de
deuren van deze en alle andere ware moskeeën zullen voor altijd
open staan.
Wie een bezoek aan de moskee wil brengen is altijd buitengewoon
welkom. Als er leden van de lokale bevolking angsten houden
over de moskee, dan ben ik er, in het licht van wat ik zojuist heb
verteld, van overtuigd dat zij spoedig zullen zien dat hun angsten
ongegrond waren. Tevens ben ik ervan overtuigd dat als de moskee
is voltooid, de lokale Ahmadi’s een nog grotere mate van liefde
en genegenheid zullen vertonen, zowel tegenover zichzelf als
tegenover de plaatselijke bevolking. Zij zullen bewijzen dat de
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Ahmadiyya-moskeeën bakens van rust zijn die de samenleving
verlichten met liefde, welwillendheid en wederzijds respect. Vanaf
deze moskee zult u de vrede en godsdienstvrijheid van de Islam
zich zien verspreiden in elke richting.
Op dit moment zou ik graag de gelegenheid willen nemen om
mijn oprechte dankbaarheid te uiten aan de gemeenteraad, de
burgemeester en de leden van het publiek die ons hebben gesteund
en ons de toestemming hebben verleend om deze moskee te kunnen
realiseren. Veel Ahmadi’s die hier wonen moesten vluchten uit hun
huizen en thuisland als gevolg van religieuze vervolging. Ondanks
het feit dat hun vrijheid van godsdienst werd beperkt en ze niet in
vrede in hun land van herkomst konden wonen, hebben ze nooit
haat met haat beantwoord en zij hebben nooit de wet in eigen
handen genomen. Zij reageerden zoals de Islam het onderwijst,
alleen met geduld en gebeden, en lieten de zaak in de handen van
de Almachtige God.
Tot slot wil ik graag nogmaals mijn oprechte dank aanbieden aan
de lokale overheid en de lokale mensen voor de ondersteuning
van onze inspanningen om hier een moskee te kunnen realiseren.
Het is aan uw vriendelijkheid en open houding te danken dat
de mensen die voorheen vervolgd werden en verstoken van hun
rechten, nu in staat zijn om te leven met ware godsdienstvrijheid
en binnenkort in een nieuwe speciaal gebouwde moskee de Ene
God kunnen aanbidden, als God het wil. Het feit dat ze in staat
zijn om hier in vrede te leven is een geweldige getuigenis voor dit
land en zijn inwoners. Ik dank u wel.

De volgende afkortingen werden in dit boekje gebruikt:
aba:
as:

ayyadallahu ta’ala bi nasrihil ‘aziz: ‘Moge de Verheven God hem helpen met
Zijn machtige hulp’
‘alaihi s-salam: ‘Vrede zij met hem’.

Boven: Almere Stad bezien vanaf het Weerwater. (Foto: André Prins)
Overige foto’s, tenzij anders vermeld: Sheraz Haroon

Links: Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba begroette onder meer dhr. Harry Knot van de Liberaal
Joodse Gemeenschap, de afgevaardigden van de politie en dhr. Farhan Alibux, architect van de
moskee. Hierboven: Het multiculturele gezelschap van aanwezigen met op de voorgrond links
dhr. Bhupinder Singh met andere leden van de Sikh gemeenschap.
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