
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.

De heilige maand staat als gast 
voor deur!
De heilige maand Ramadan staat als gast voor ons deur.  
Met de wil van Allaah Soebhaanahoe wa Ta’ala krijgen we weer 
de mogelijkheid om de aanwezigheid van deze zegenrijke gast 
te benutten door te vasten en te bidden.

Het is de maand waarin de Huffaaz-i-kiraam, afkomstig van 
Jamia Madinatul Islam, voorgaan in het Taraweeh gebed in 
de diverse moskeeën. Jamia Madinatul Islam is afhankelijk van de diverse moskeeën. Jamia Madinatul Islam is afhankelijk van 
Uw giften en Zakaat. Ondersteuning van Jamia is Sadaqa 
Djariejja.  Ook na het heengaan blijft de gever Sawaab van 
Allaah Soebhaanahoe wa Ta’ala ontvangen. De oprichters van 
Jamia Madinatul Islam hebben een dringend beroep gedaan 
om te investeren in de toekomst van de Islam in Nederland. 
Zij hebben Moslims in Nederland geïnspireerd om Zakaat en Zij hebben Moslims in Nederland geïnspireerd om Zakaat en 
Sadaqa aan Jamia Madinatul Islam af te dragen en NIET alleen 
naar het buitenland te sturen. De Huffaaz-, Qiraat- en Aliem-
opleiding van Jamia Madinatul Islam zijn de garantie voor 
de zuivere leer van de Ahle-Sunnat in Nederland. Laten we 
onze gast, de heilige maand Ramadan, tonen dat we hart 
hebben voor de Islam en hem getuige maken van onze inzet en 
bijdrage.Vorig jaar hebben vele broeders en zusters hun Zakaat 
afgedragen aan Jamia Madinatul Islam. Hierdoor zijn wij in 
staat geweest om die educatie en faciliteiten te  bieden die 
nodig is. Wij vragen u vriendelijk om ook dit jaar Jamia 
Madinatul Islam te steunen en de toekomst van de educatie Madinatul Islam te steunen en de toekomst van de educatie 
verder voort te zetten. Ondersteun Jamia Madinatul Islam 
zodat we naar de toekomst toe elk jaar ALLE moskeeën kunnen 
voorzien van een Hafiz om voor te gaan in het Taraweeh gebed. 
Ondersteun Jamia Madinatul Islam zodat onze kinderen op 
de juiste wijze de Qur’aan kunnen reciteren. De donatierekende juiste wijze de Qur’aan kunnen reciteren. De donatiereken-
ing van Jamia is nog steeds ongewijzigd. Onze donatierekening 
is:  4653690 t.n.v. Jamia Madinatul Islam. Jazakallaah!!

Moge Allaah Soebhaanahoe wa Ta’ala uw gebeden, uw vasten, 
uw doe’aa, uw Zakaat en uw Sadaqa accepteren en u hiervoor 
rijkelijk belonen. Ameen!

Gedicht
Ai Jamia Madinatul Islam

Hum aap ko doobne nahie deenge
Khudh doob jayenge

lekien aap ko doobne nahi deenge!
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Terugbetaling Karz Hasna

Ramadan kalender voor Volwassen

Naast de kalender voor de kinderen is er ook een gemaakt voor 
de volwassenen. De Ramadan kalender voor Den Haag met time table 
is op de website van Jamia Madinatul Islam beschikbaar en 
te downloaden. Hierna kunt u hem zelf (laten) printen of drukken. te downloaden. Hierna kunt u hem zelf (laten) printen of drukken. 
Op de kalender is de dua voor het vasten en de dua na het verbreken 
van het vasten opgenomen. Daarnaast zijn de dua’s voor de eerste 
10 dagen van genade, voor de tweede 10 dagen van vergiffenis en 
voor de derde 10 dagen van verlossing van het hellevuur 
opgenomen. En ook hier is er een kolom opgenomen om de gevaste 
dagen op aan te kruisen zodat u na de Ramadan meteen weet 
hoeveel dagen u moet inhalen. Voor andere hoofdsteden kunt u hoeveel dagen u moet inhalen. Voor andere hoofdsteden kunt u 
contact met ons opnemen en dan sturen wij u die per email door.

De eerste Jamia Madinatul Islam 
Ramadan Kids-Kalender!

In de vorige nieuwsbrief konden we melden dat het Bestuur is 
begonnen met het terugbetalen van de Karz Hasna. En Alhamdulillah is 
het wederom gelukt om een deel terug te betalen. Dit hebben wij alleen 
kunnen doen door uw zakaat, fidya, sadaqa en donaties! 
Tot nu toe is het gelukt om een bedrag van € 19.700 terug te betalen 
aan die personen die een bedrag hebben toevertrouwd aan Jamia. 
De komende periode zullen wij steeds verder de Karz Hasna omlaag De komende periode zullen wij steeds verder de Karz Hasna omlaag 
proberen te brengen.

Dua voor de Studenten  

Na de succesvolle lancering van de eerste Jamia Madinatul Islam 
kalender heeft de Taakgroep Marketing & Communicatie een nieuw 
product ontwikkeld. DE RAMADAN KIDS KALENDER!! Een kalender waar 
de kinderen op een leuke manier mee kunnen doen in de maand 
Ramadan. Ze kunnen op een leuke wijze 30 dagen lang met 
deze kalender aan de slag gaan. Ze zullen de verschillende goede daden deze kalender aan de slag gaan. Ze zullen de verschillende goede daden 
en zegeningen op een leuke manier verzamelen en daardoor zullen 
de ouders hun kinderen op een leuke en luchtige manier de waarden en 
normen van de islam omtrent het vasten kunnen meegeven. 
Wilt u voor uw kinderen ook een Ramadan Kids kalender ontvangen? 
Stuur dan een bericht naar Info@jamiamadinatulislam.nl en 
wij sturen u de kalender digitaal toe.

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

(Surah Taha, verse 114)



Het schooljaar 2013-2014 wordt afgesloten op 22 juni 2014. 
Het is een zeer vruchtbaar jaar geweest voor alle studenten. 
Zeven dagen per week is er gedoceerd door het docententeam van 
Jamia Madinatul Islam. Het docententeam heeft zijn uiterste best 
gedaan om invulling te geven aan de leerwensen van alle studenten. 
De studenten van de unieke 1-jarige Basisopleiding Islam hebben op De studenten van de unieke 1-jarige Basisopleiding Islam hebben op 
woensdag 21 mei 2014 een certificaat ontvangen wegens het succesvol 
afronden van deze opleiding. Zij kunnen nu doorstromen naar 
de Aliem-e-deen opleiding. Nogmaals de felicitaties hiervoor aan 
deze studenten. Wij doen dua dat zij nog meer kennis mogen vergaren 
in en over de Islam. De studenten van de Hifz-ul-Qur’aan en 
Naazirat-ul-Qur’aan zijn ook gevorderd in het memoriseren van 
de heilige Qur’aan en het juist reciteren van de heilige Qur’aan. de heilige Qur’aan en het juist reciteren van de heilige Qur’aan. 

Het schooljaar 2014-2015 zal, In Sha Allaah, starten op maandag 
18 augustus 2014.

De diverse klassen, Hifz-ul-Qur’aan, Nazirat-ul-Qur’aan, Aliem-e-deen en 
het vrouwenonderwijs zullen dan weer worden gevuld met wederom 
leergierige en enthousiaste studenten. 

Basisregels Tadjweed
Op elke zaterdagochtend wordt er door Hafiz Idjaz saheb 
en Hafiz Jilani saheb ook extra aandacht gegeven aan de tadjweed 
regels. Nadat de studenten hun les hebben laten horen aan de docenten 
krijgen zij de basisregels van tadjweed gedoceerd. De docenten 
gebruiken hiervoor de literatuur die door Hafiz-o-Qari Khair Mohamed gebruiken hiervoor de literatuur die door Hafiz-o-Qari Khair Mohamed 
Chisti saheb is gebruikt. De studenten zijn vervolgens getoetst, door 
middel van een mondeling examen, door Hafiz-o-Qari Shafie saheb. 
Hafiz saheb heeft getoetst of de studenten de theorie kunnen toepassen 
in de praktijk en of de student de theorie heeft begrepen. Ook hier zijn 
er studenten die de toets met een positief resultaat hebben afgelegd. 
Ook aan hen de felicitaties! Met deze kennis kunnen de studenten hun 
uitspraak verder optimaliseren. In het schooljaar 2014-2015 zal het uitspraak verder optimaliseren. In het schooljaar 2014-2015 zal het 
doceren van de tadjweed regels uiteraard worden gecontinueerd. 

Einde schooljaar 2013-2014
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Het asbestinventarisatieonderzoek is nagenoeg afgerond en de gemeente 
is over het resultaat geïnformeerd. Er zijn inmiddels al meerdere 
gesprekken met de gemeente gevoerd. De komende periode zullen 
meerdere offertes worden opgevraagd voor de saneringswerkzaamheden. 
Na deze saneringswerkzaamheden kunnen we het hoofdgebouw weer 
betreden en starten met het reinigen, inventariseren, compartimenteren, 
voorbereiden voor en het verbouwingsproject zelf. 
En Alhamdulillah, vele handige vrijwilligers uit de gemeenschap hebben En Alhamdulillah, vele handige vrijwilligers uit de gemeenschap hebben 
gereageerd op onze oproep om een rol te spelen in dit traject. We zullen 
hier zeker gebruik van gaan maken. Het Bestuur laat zich in dit traject 
nog steeds  vergezellen door mensen uit de gemeenschap die in hun 
dagelijkse werk te maken hebben met dergelijke projecten. Zij staan ons 
bij en spelen hierin een belangrijke rol. De gehele verbouwing wordt een 
intensieve klus en zal wat tijd in beslag nemen. In elke nieuwsbrief 
zullen wij u informeren over de voortgang.  Wij vragen u wederom om zullen wij u informeren over de voortgang.  Wij vragen u wederom om 
Jamia Madinatul Islam financieel te steunen zodat het hoofdgebouw 
weer in gebruik kan worden genomen. 

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!

Samenstelling bestuur
Jamia Madinatul Islam heeft een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur 
ziet er als volgt uit: 

Voorzitter: broeder Faraaz Sahebdin (06-81941626)
Secretaris: broeder Dielshad Kallan (06-52614004)
Penningmeester: broeder Faroek Mahabali (06-41567708)
Bestuurslid: broeder Akhtar Doebrie (06-16446817)
Bestuurslid: broeder hadji Afsar Ali Timmer (06-20538638)
Bestuurslid: broeder Faziel Kallan (06-19198581)Bestuurslid: broeder Faziel Kallan (06-19198581)
Bestuurslid: broeder hadji Afsal Gaffaar (06-55787536)

Heeft u vragen aan het Bestuur? 
Neem dan gerust contact met ze op via info@jamiamadinatulislam.nl 
of neem telefonisch contact met ze op.

Hoofdgebouw
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Het opstellen van het verslag 2013 is gaande. Het verslag over 2012 
is opgesteld en wordt nog gecontroleerd. 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!

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!!

Wij danken onze docenten voor de inspanningen van het afgelopen 
jaar:  Hazrat Maulana Mohammed Tahier Wagid Hosain Noorani 
saheb, Hazrat Maulana Hafiz o Qari Mohammed Rafie Bhaggoe 
Noorani saheb, Hafiz Abdul Qadir Jilani Joemman Siddiqui saheb, 
Hafiz o Qari Mohammed Idjaz Sahebdien saheb, Hafiz o Qari Siraj 
Khan Joemman Siddiqui saheb, onze ondersteunende docenten 
Hafiz Anwaar Ahmed saheb & Hafiz Adnaan Mahmood saheb. 

En ook onze zuster docenten danken wij: Afshan Joemman Siddiqui En ook onze zuster docenten danken wij: Afshan Joemman Siddiqui 
saheba, Qariyyah Sadia Hanif saheba en Ansa Shaheen saheba.

Bahoot Shukriya 

Dankwoord

Jaarverslag 2013

Contact 
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