SOEFICENTRUM ARNHEM

Lieve Soefi vrienden,
We zijn alweer een stukje op weg in het nieuwe jaar. Hopelijk is iedereen het
jaar goed begonnen!
Wat was het fijn om afgelopen dienst Saadi te mogen horen over “het
antwoord”.
We hoorden dat er geen vraag is waar geen antwoord op bestaat, omdat je
zelf het antwoord bent. Je mag soms wel met een vraag blijven zitten omdat
iets tijd nodig heeft. Maar als onze vraag gesteld wordt vanuit Liefde en
Mededogen, komt er vroeg of laat een antwoord.
Soms moet je “nee” zeggen op een vraag van buitenaf, zodat je vrij kunt zijn
en zelf keuzes kunt maken. Je kan dan je eigen pad gaan, ook al is dat niet
altijd makkelijk. Stel je open voor de weg naar binnen, er is een innerlijk licht
om die weg te vinden. Wij zijn de vraag en het antwoord.
Er wordt van ons gehouden, wie of wat we ook zijn.
Gewoon zijn. In het moment.
Word stil en luister.
Prachtig om mee te nemen en je meer bewust van te worden.

Online dienst
Op zondag 6 februari om 11.00 uur is er de
Informele dienst.
Helaas zien wij ons genoodzaakt om deze dienst
van februari alleen per zoom aan te bieden.
De spreker is Sikander van der Vliet.
Het onderwerp is: “Respectvol door het leven”.
U bent vanaf 10.45 uur van harte welkom bij
onze online dienst.
Na afloop is er een gezellig napraten over het
onderwerp van de lezing.
Nadere informatie kunt u vinden bij de
convocatie.
Onze speciale dienst die we gezamenlijk gaan
vormgeven wordt dan verplaatst naar onze
bijeenkomst op 6 maart.
We wensen u een heel mooie tijd toe en zien u
graag bij onze dienst op 6 februari om 11.00 uur
en anders bij de speciale viering van 6 maart.
Hartegroet
Het bestuur

Twee wolven
Een oude Indiaan gaf zijn kleinzoon onderricht over het leven.
‘Binnen in me is een gevecht gaande’., zei hij tegen de jongen. ‘Het is een
afschuwelijk gevecht tussen twee wolven. De ene wolf is slecht- hij bestaat
uit woede, jaloezie, hebzucht, verwaandheid, schuld, wrok, leugens, valse
trots, superioriteit en ego.
De andere wolf is goed- hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, kalmte,
nederigheid, vriendelijkheid, vrijgevigheid, en compassie. Binnen jou woedt
diezelfde strijd – en dat geldt voor ieder mens’.
De kleinzoon dacht enkele ogenblikken na en vroeg toen aan zijn grootvader.
‘Welke wolf zal het gevecht winnen’?
De oude man glimlachte en antwoordde: ‘degene die je voedt.’

De Lotusclub
Voor 2022 wens ik jullie nogmaals een kleurrijk jaar toe vol beweging ,
ontmoetingen en verbinding.
Hierbij wil ik ook verwijzen naar de bovenstaande tekst van soefi dichter
Hafiz.
Wat was het fijn om sommigen van jullie bij jullie voordeur ontmoet te
hebben en een kleine kerstattentie te mogen komen brengen .
Echt een lichtpuntje in de donkere decembermaand .
In dit nieuwe jaar hoop ik dat wij weer snel bij elkaar kunnen komen om naast
de berichtjes op de Lotusclubapp weer samen te gaan luisteren, werken en
genieten van verhalen en nog veel meer !!!!!!!!
Veel liefs en tot gauw .
Annemarie
annemariesuijk@gmail.com
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