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Lieve Soefi vrienden,
Wat gaat de tijd snel. We gaan alweer de laatste maand van het jubileumjaar in.
Misschien dat we juist deze maand kunnen gebruiken om stil te staan bij
onszelf en ons leven. Om eens extra stil te staan bij wat ons bezighoudt en wat
onze drijfveren zijn. Sommigen van ons worden wat triest bij het idee dat de
blaadjes vallen en dat het buiten kouder wordt en de dagen korter worden.
Maar het biedt ons ook de gelegenheid om het in huis extra gezellig te maken.
Om misschien wat aandacht te besteden aan de inrichting van het huis of
gebruik te maken van sfeervol licht. ’s Avonds gezellig een kaarsje aan doen en
in gesprek gaan met de mensen die ons dierbaar zijn.
In november kregen we van Kadir Troelstra uitleg over hoe we het altaar tijdens
de universele eredienst het beste kunnen gebruiken en hoe bijzonder de
ceremonie van het aansteken van de kaarsen eigenlijk is. Deze ceremonie laat
de kern van het Soefisme zien door alle geloven te erkennen en te eren.
De decembermaand is voor velen een maand van feest vieren. Met familie of
vrienden bij elkaar zijn en genieten van elkaars gezelschap. Maar het is ook een
maand van bezinning en het meer naar binnen kijken. We zien dit ook terug in
de natuur. De bladeren zijn nu voor een groot deel van de bomen en de
levenssappen van de bomen en planten trekken zich terug in de stam of in de
wortels.
We kunnen het niet alleen gezelliger maken in huis, maar ook in onszelf door
mogelijk zaken van binnen op te ruimen of om nieuwe doelen te stellen.
Op 5 december is er een online informele dienst die via een Zoomverbinding te
volgen is.
Op 19 december hebben we ook de lichtdienst, een uitgelezen mogelijkheid
voor bezinning.
Dat ieder van ons een mooie decembermaand mag hebben en dat we het licht
in onszelf weer meer mogen ervaren en laten groeien.
Hartegroet van het bestuur

Universele Eredienst
Op zondag 05 december 2021 om 11:00 uur is er
de Universele Eredienst.
De Spreker is Ali Can Yurkadu. Hij zal spreken over
thema " Vrede"
Naar aanleiding van de grote stijgingen met
besmettingen die het coronavirus veroorzaakt en
de nieuwe maatregelen van de regering, heeft het
bestuur van het soefi centrum Arnhem besloten
de soefi dienst van 5 december alleen online aan
te bieden.

U bent vanaf 10.45 uur van harte welkom bij onze
online dienst.
Nadere informatie hierover kunt u lezen bij de
convocatie, die u binnenkort toegestuurd krijgt.
Op zondag 19 december 2021om 11:00 uur is er
lichtdienst.
De spreekster is Kalyani Harink. Zij zal spreken
over thema "De boodschap van het Licht "
Hartelijke groeten en graag tot dan
Het bestuur

De kleine ziel
Er was een kleine Ziel die tegen God zei
Ik weet het, wie ik ben!
Zo zei God, dat is geweldig wie ben jij dan?
De kleine Ziel juichte, ik ben het Licht.
Dat is goed, zei God lachend, Jij bent het Licht.
Wauw, zei de kleine Ziel, weet je, dat is geweldig.
Ja dacht de kleine Ziel na een tijdje, nu weet ik wel wat ik voorstel maar ik wil het
ook echt zijn.
Hij ging weer naar God en zei: maar ik wil ook voelen hoe het is om Licht te zijn.
Oké voel maar, je bent het licht toch al, zei God.
Ja maar ik wil zien hoe dat voelt. schreeuwde de kleine ziel.
Ja zei God, met een stiekem lachje. Dat is lastig.
Wat is lastig, zei de kleine Ziel.
Nou kijk, er is niets anders dan Licht. Het is niet zo gemakkelijk voor jou om
jezelf te ervaren als wie je bent, want er is niets dat je niet bent.
Hè, zei de kleine ziel, die een beetje in de war raakte.
Ja zei God, stel je voor jij bent als een kaars in de zon, samen met nog een
miljoen, triljoen andere kaarsen, die samen de zon maken. En de zon zou niets
zijn zonder jullie, hoe herken je jezelf als Licht te midden van het licht, dat is de
vraag.”
Wel, zei de kleine Ziel, Jij bent God. Verzin dan iets!
Aangezien jij jezelf niet als Licht kunt zien als je in het licht bent omgeven we je
met donker. Wat voor donker, vroeg de kleine Ziel
Met datgene wat je niet bent. Ben ik daar bang voor ? Dat hoeft niet, er is n.l.
niets om bang voor te zijn alleen als jij er voor kiest om bang te zijn. Zie je wij
maken ons dat zelf wijs. oh, zei de kleine ziel.
God legde toen uit dat het tegenoverstelde nodig is om iets te ervaren. Je kunt
niet voelen hoe warm is als er geen kou is. Geen hier zonder daar, en geen nu
zonder toen.
Maar, zei God, wordt dan ook niet boos tegen dat donker. Wees een Licht in dat

donker. Dat is wat het betekent om Licht te zijn.

De Lotusclub
Zodra mijn hart wordt aangeraakt ,
wordt er een knop omgedraaid
en gaat het licht aan .
Hazrat Inayat Khan
De Lotusclub
Op 5 december Sinterklaasdag en tweede adventszondag was het de eerste
keer dat wij elkaar weer zouden ontmoeten.
Helaas blijkt dat nog niet mogelijk te zijn .
Voor de lichtdienst op 19 december had ik een kleine
verassing voorbereid omdat ons centrum dit jaar het 100 jarig bestaan van ons
soeficentrum in Arnhem viert.
Graag had ik daar met jullie aan willen werken, wellicht kan dit toch nog de
volgende bijeenkomst of anders in het volgende jaar.
Via onze Lotusclub app krijgen jullie op tijd bericht hierover .
Mocht dit niet mogelijk zijn dan wil ik jullie graag een kerstattentie komen
brengen .
Wij blijven met elkaar verbonden in liefde en verbinding!!!!!
Ik wens jullie een goede, warme en veilige decembermaand toe en mochten
jullie nog sinterklaas vieren dan veel plezier met alle voorbereidingen en een fijn
feestje toegewenst.
Groetjes en liefs ,
Annemarie
annemariesuijk@gmail.com
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