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Lieve Soefi vrienden,
Terwijl het buiten soms flink onstuimig kan zijn is het goed om van binnen stil
te worden. Door je mind stil te maken maak je oprecht en dieper contact met
jezelf en (als je wenst) ook met de ander.
Dit vertelde Sikander van der Vliet afgelopen dienst. Met het onderwerp
“respectvol door het leven” vertelde Sikander dat, als je respectvol wilt zijn,
je eigenlijk geen onderscheid maakt tussen jezelf en de ander. Respect voor
iets of iemand staat in verhouding tot respect voor jezelf. Het gaat om
respect tonen of hebben voor iemand en niet om respect te willen krijgen.
Je hoeft het niet eens te zijn. Ieders mening kan blijven bestaan.
In de cultuur van Hazrat Inayat Khan speelde respect een grote rol.
Laten we hopen dat respect in onze cultuur ook een steeds grotere rol gaat
spelen. We kunnen beginnen bij onszelf, door ons respect te tonen voor de
ander. Elk mens draagt immers iets moois met zich mee.
Bij de nabespreking droeg Sikander een mooi gebed voor.
Voor degene die dit nog graag willen nalezen is hier de tekst:

Gebed van Franciscus van Assisi
Heer, maak mij een instrument van uw liefde.
Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid heerst,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt,
laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst,
laat me de waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,
laat me een teken van hoop zijn.
Waar droefenis neerslachtig maakt,
laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt,
laat me licht ontsteken.
Maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden,
maar om te troosten.
Niet om begrepen te worden
maar om te begrijpen.
Niet om bemind te worden
maar om te beminnen.
Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.

Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren door te
sterven.
Amen.

Informele dienst
Op zondag 6 maart is er een Informele dienst.
Voor het eerst sinds lange tijd kunnen we weer
bij elkaar komen en elkaar weer persoonlijk
ontmoeten
De spreker is Saraswati de Vries, het onderwerp
is: “het zuiveren van lichaam en geest”.
Deze dag krijgt een extra tintje met een speciaal
programma na de dienst.
Eerst hebben we gezamenlijk een lunch. Wil je
daarvoor je eigen brood meenemen?
Daarna hebben we een programma tot ongeveer
half drie.
Wil je een afbeelding, foto, tekening, schilderij of
voorwerp meenemen, die voor jou symbool staat
voor zuiverheid? Het moet op een stoel kunnen
worden gelegd of gezet.
We hopen weer veel van jullie te mogen
ontvangen.
Heel graag aanmelden voor 27 februari via de
mail: centrum.Arnhem@soefi.nl
We verheugen ons!
Graag tot zondag 6 maart,
Hartegroet,
het bestuur

Het verschil dat verschil maakt
Ik zag een meisje lopen over een strand dat bezaaid was met zeesterren. Ze
pakte de zeesterren op en gooide ze terug in de zee.
Meisje,' zei een voorbijganger: 'wat ben je aan het doen?'
“Ik ben zeesterren aan het redden”, antwoordde ze.
“Maar het zijn er zoveel, dat zal toch geen verschil maken!”
Onverstoorbaar ging het meisje door. Ze pakte een zeester op en gooide hem
in de zee.
“Voor deze wel," zei ze…

De Lotusclub
LENTE..... een nieuw geluid
Goed en mooi nieuws voor ons allemaal !!! . Begin maart beginnen wij weer
met onze Lotusclub.
Wat fijn dat wij elkaar eindelijk weer kunnen ontmoeten . Graag hoor ik hoe
het jullie de afgelopen tijd vergaan is , wat vonden jullie moeilijk en misschien
ook leuk en natuurlijk kijken wij ook vooruit richting een hopelijk zonnige
kleurrijke lente .
Wij gaan ook weer creatief aan het werk met wat lekkers erbij en een kleine
attentie voor jullie .
Hopelijk tot gauw.
Annemarie
Graag je vooraf opgeven : annemariesuijk@gmail.com
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