SOEFICENTRUM ARNHEM

Lieve mensen,
We zijn al weer aan het einde van 2021.
Een jaar waarin we het 100 jarig bestaan van Soeficentrum Arnhem hebben
gevierd. Waarin we een prachtig boekje hebben gekregen met persoonlijke
werken van zoveel lieve mensen van ons centrum.
In december hebben we, helaas weer, online de lichtdienst gevierd. We
hoorden over de essentie van het Soefisme. Mooi om even weer stil te staan
bij waar het eigenlijk over gaat.
Maar het mooiste is dat we toch in staat waren ons te verbinden met elkaar
door de lichtjes te bundelen. We konden de kracht van het licht ervaren,
buiten ons en in ons! Zo zien we maar waartoe we in staat zijn als onze
intentie oprecht en liefdevol is. Dat voel je door het scherm heen!
We konden ook even stil staan bij de geboorte van Jezus. Het blijft een
bijzonder feest, Kerstmis, en we hopen van harte dat u dit, dan wel in kleine
kring, heeft kunnen vieren met de mensen die u lief zijn.
We gaan een nieuw jaar tegemoet. We weten niet wat ons te wachten staat
en wat op ons pad komt, maar we willen er graag weer een mooi jaar van
maken, samen met jullie. Dat we elkaar mogen blijven ontmoeten en de
boodschap van Hazrat Inayat Ghan mogen ervaren in ons leven.
U fluistert tot mijn hart, brengt mijn ziel in extase.
De golven van vreugde,
die uit mijn hart opwellen vormen een net
waarin Uw levend woord zich wiegt.
Voorwaar, het hart, waarin het goddelijk Woord weerklank vindt,
is bevrijd.
Voorwaar, het hart, dat het Goddelijke Licht weerspiegelt,
is verlicht.

Online dienst
Op zondag 02 januari 2022 om 11:00 uur is er
de Informele dienst.
De Spreker is Saadi Bitter. Hij zal spreken over
thema " Het Antwoord "
U bent vanaf 10.45 uur van harte welkom bij
onze online dienst.
Nadere informatie hierover kunt u lezen bij de
convocatie.
Hartelijke groeten en graag tot dan
Het bestuur

Rijkdom
Tussen Het kerstfeest en nieuwjaar is er meestal tijd om stil te staan bij de
essentie van het leven. Om het leven van meerdere kanten te bekijken.
Vandaar dit verhaaltje
De vader van een welgestelde familie nam zijn zoon op een dag mee voor
een reis over het platteland. De man had het vaste voornemen om zijn zoon
te laten zien hoe rijk en hoe arm mensen kunnen zijn. De man en zijn zoon
verbleven een paar dagen op een boerderij van een familie die moeite had
om rond te komen.
Toen vader en zoon na een paar dagen weer terugreden naar hun landgoed,
vroeg de vader aan zijn zoon wat hij van de afgelopen dagen vond.
"Ik vond het geweldig, vader", zei de zoon.
"Heb je nu ontdekt hoe arm mensen kunnen zijn?" vroeg zijn vader.
"Ja, ik heb veel geleerd", antwoordde de zoon. "Ik zag dat zij vier honden
hebben, terwijl wij er maar een hebben. Ik zag dat zij een beekje hebben dat
doorloopt tot het eind van de wereld terwijl wij een vijver hebben die maar tot
halverwege de oprit komt.
Wij gebruiken lantaarns, terwijl zij iedere nacht naar de sterren kunnen kijken
en ons landgoed loopt maar tot aan de weg, terwijl zij de wereld tot aan de
horizon hebben. Wij hebben bedienden die voor ons zorgen, terwijl zij voor
anderen zorgen. Wij hebben muren om ons landgoed staan om ons te
beschermen, terwijl zij vrienden hebben om hen te beschermen."
De vader zweeg verbijsterd. Toen sprak zijn zoon: "Dank je dat je mij hebt
laten zien hoe arm we eigenlijk zijn."

De Lotusclub
In januari zal er geen bijeenkomst bij de lotusclub zijn. De kinderen en
jongeren hebben met Annemarie verbinding via whatsapp en sturen elkaar op
deze manier mooie gedachten.
ANNEMARIESUIJK@GMAIL.COM
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