
Allaah's Naam zij het begin, de meest Barmhartige, 
de meest Genadevolle. Alle lof komt toe aan de Heer der 
Werelden! Moge talloze vrede en zegeningen zijn op onze 
Geliefde Profeet Mohammed sallallahoe alaihie wa sallam.

1e kwartaal schooljaar 2013-2014

Terugblik 

Op 9 september 2013 is het schooljaar 2013-2014 gestart. 
Met het docententeam zijn we er weer keihard tegen aan 

gegaan.  De unieke 1 jarige Basisopleiding Islam met 
doorstroom is succesvol gelanceerd. De diverse klassen, 
Hifz-ul-Qur’aan, Nazirat-ul-Qur’aan, Aliem-e-deen en           

het vrouwenonderwijs zijn weer goed gevuld met leergierige    
en enthousiaste studenten. Hieronder een opsomming van 

het huidige aantal studenten per klas:het huidige aantal studenten per klas:

 Hifz-ul-Qur’aan en Nazirat-ul-Qur’aan:             64 studenten
       1 jarige Basisopleiding Islam:               9 studenten
    Aliem-e-deen studie:             15 studenten
                     Vrouwenonderwijs:             53 studenten

Gedicht
Ai Jamia Madinatul Islam

Hum aap ko doobne nahie deenge
Khudh doob jayenge

lekien aap ko doobne nahi deenge!

Djalsa-e-Urs Shareef

Op 14 december 2013 heeft Jamia in samenwerking met 
World Islamic Mission en moskee Anware Qoeba te Utrecht 
een grootse Djalsa-e-Urs Shareef georganiseerd. Het was een 

geweldige bijeenkomst waarin de huffaaz-i-kiraam op 
uitmuntende wijze de Qur’aan ten gehore hebben gebracht.
De aanwezigen hebben Jamia ook gul gesteund in de colecte. De aanwezigen hebben Jamia ook gul gesteund in de colecte. 
U heeft met z’n allen een bedrag van € 911,50 gedoneerd aan 

Jamia. Jazakallaah hiervoor!! Binnenkort zullen wij ook 
de Qur’aan recitaties van de Huffaaz-i-kiraam op 

onze vernieuwde website gaan publiceren

De Facebook page van Jamia heeft inmiddels de 500 likes 
gepasseerd. Hier zijn we trots op! Jazakallaah aan al 

onze facebook vrienden. Op naar de 1000 likes!
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De afgelopen maanden heeft Jamia ook een Taakgroep Marketing & 
Communicatie opgericht met daarin momenteel een drietal 
enthousiaste vrijwilligers. De taakgroep Marketing en Communicatie 
is in het leven geroepen om samen met het bestuur primair 
het vertrouwen van de gemeenschap terug te winnen en te behouden. 
Secundair wil Jamia met deze marketing en communicatie taakgroep 
een professionele uitstraling naar buiten toe bewerkstelligen, 
door gebruik te maken van allerlei technieken en middelen. door gebruik te maken van allerlei technieken en middelen. 
Tenslotte heeft Jamia behoefte aan meer structuur en innovatie 
binnen het huidige opleidingsinstituut. We zijn nog op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die de taakgroep willen versterken. 

Heb je interesse? 
Neem dan contact op via Info@jamiamadinatulislam.nl

Taakgroep Marketing & Communicatie

Uitbreiding docententeam

Terugbetaling Karz Hasna
Het bestuur is direct na het start van het schooljaar begonnen met 
het terugbetalen van de Karz Hasna. Het bestuur ziet dit als een 
belangrijke doelstelling. En Alhamdulillah is het gelukt om een bedrag 
van € 18.200 tot nu toe terug te betalen. Dit hebben wij alleen kunnen 
doen door uw zakaat, fidya, sadaqa en donaties! De komende periode 
zullen wij steeds verder de Karz Hasna omlaag proberen te brengen.

Met ingang van 9 februari hebben wij Hafiz Siraadj Joemman saheb 
mogen toevoegen aan het docententeam. Hafiz saheb zal elke zondag 
lesgeven. Daarnaast kunnen wij ook melden dat Maulana Hafiz Rafi’e 
saheb ook elke donderdag les zal geven. Hiermee hebben we voor 
de Hifz-ul-Qur’aan en Nazirat-ul-Qur’aan klassen een volledige 
bezetting om de voortgang en kwaliteit van onderwijs voor 
de studenten te garanderen. 

Dua voor de Studenten  
Rabbi Zidni Ilma

My Lord! Increase me in knowledge
“Oh Allaah, verruim mijn kennis”

(Surah Taha, verse 114)



Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen voor het jaarverslag 
2013. Een essentieel onderdeel om te laten zien dat Jamia transparant 
gaat worden in de gehele financiële verantwoording. 
Ook aan de inhaalslag voor het jaarverslag 2012 wordt gewerkt. 
De jaarverslagen worden op de vernieuwde website gepubliceerd. 
We houden u, vanwege de vereiste transparantie en het afleggen van 
verantwoording door het bestuur, hiervan op de hoogte!

Hoofdgebouw

Jaarverslag 2013

De eerste Jamia Madinatul Islam Kalender!

Niet te vergeten is het hoofdgebouw, dat door het aantreffen van 
asbest is afgesloten. Het bestuur is druk doende om dit asbest, 
zoals door wetgeving vereist, tegen de geldende richtlijnen te doen 
laten verwijderen. De gesprekken met de gemeente zijn in volle gang 
als ook met de architect en aannemer. Momenteel zitten we midden 
in een asbestonderzoek wat moet worden uitgevoerd in opdracht van 
de gemeente voordat we aan het onderhoudsproject kunnen 
beginnen. Een tijdrovende aangelegenheid maar gezien beginnen. Een tijdrovende aangelegenheid maar gezien 
de volksgezondheid een vereiste om hier correct mee om te gaan en 
zorg te dragen dat het asbest grondig wordt verwijderd. 
Het bestuur heeft een bedrijf gevraagd een offerte uit te laten 
brengen voor het vervolgonderzoek. Het bestuur laat zich in 
dit traject ook vergezellen door mensen uit de gemeenschap die in 
hun dagelijks werk te maken hebben met dergelijke projecten. 
Zij staan ons bij en spelen hierin een belangrijke rol. Wilt u ook een Zij staan ons bij en spelen hierin een belangrijke rol. Wilt u ook een 
rol spelen in het onderhoudsproject van Jamia of heeft u meer 
vragen hierover? Neem dan a.u.b. contact op via 
Info@jamiamadinatulislam.nl We kunnen een ieders expertise goed 
gebruiken!

Vooruitblik

Dua voor de Studenten  

Een van de resultaten van de taakgroep is het ontwerpen en 
uitbrengen van de eerste Jamia Madinatul Islam kalender. 
Een kalender geheel gesponsord door een 6-tal bedrijven.  
Hiermee maken ook zij op een effectieve manier reclame voor 
het eigen bedrijf. En hoe! Maar liefst 850 kalenders zijn er in 
de maanden december en januari verspreid!! 
Heeft u nog niet de eerste Jamia Madinatul Islam kalender Heeft u nog niet de eerste Jamia Madinatul Islam kalender 
ontvangen? Stuur een bericht naar Info@jamiamadinatulislam.nl en 
wij sturen u een kalender op.

Rabbi Zidni Ilma
My Lord! Increase me in knowledge
“Oh Allaah, verruim mijn kennis”

(Surah Taha, verse 114)



De taakgroep Marketing & Communicatie is inmiddels ook gestart met 
het upgraden van de website. In de komende periode zullen wij u 
hierover verder informeren via de volgende nieuwsbrief of 
onze facebook pagina

Vele handen maken licht werk!

Uw donatie/Zakaat/Sadaqa

Contact

Facebook

Heeft u vragen, ideeën, suggesties of verbeterpunten? 
Neem dan contact op met bhai Dielshad Kallan via 
Info@jamiamadinatulislam.nl.of telefoonnummer 06-52614004. 
Of kom gerust een keer langs op locatie!!

Zaalvoetbaltoernooi 8 maart 2014: 
zie onze facebook pagina voor meer informatie!
Blijf ons volgen op Facebook voor het laatste nieuws!!

Dankzij donateurs kan Jamia Madinatul Islam faciliteiten leveren aan 
haar studenten om zo de kennis over de Islam te verspreiden. 
De donatierekening van Jamia is nog steeds ongewijzigd. 
Onze donatierekening is:  4653690 t.n.v. Jamia Madinatul Islam. 
Jazakallah!!

Website

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons team willen versterken. 
Heb je een talent voor Public Relations, bijhouden van administraties, 
beheren van websites of organiseren van activiteiten en ben je bereid 
deze talenten in te zetten voor Jamia dan willen we heel graag met 
je in contact komen. Jezelf voor Jamia inzetten is niet alleen heel 
leerzaam maar vooral leuk! 

Stuur een mail  Info@jamiamadinatulislam.nl en wij nemen contact Stuur een mail  Info@jamiamadinatulislam.nl en wij nemen contact 
met je op.

Dua voor de Studenten  
Rabbi Zidni Ilma

My Lord! Increase me in knowledge
“Oh Allaah, verruim mijn kennis”

(Surah Taha, verse 114)
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