SOEFI CENTRUM ARNHEM

Lieve Soefi vrienden,
Begin oktober hebben we het 100-jarig bestaan van Soeficentrum Arnhem
gevierd. Wat was het een mooie dag!Met mensen uit ons centrum en andere
centra, live en via de zoom verbinding, hebben we aan de hand van het thema
‘verbinding’ deze dag beleefd.We begonnen met een inspirerende toespraak
van Saraswati in de informele dienst. We hoorden dat onze weg vaak over
hobbels en kuilen gaat, maar dat er altijd mensen zijn die ons begeleiden,
steun bieden of stimuleren. En dat we ons met die mensen kunnen verbinden
waardoor we een stap verder kunnen komen op ons pad. Daarbij kunnen we
ons ook altijd verbinden met de Geest van Leiding.We hadden geluk dat we
mochten genieten van muziek van Zhaleh die op haar Santur speelde, dit is
een Iraans Perzisch gehamerd hakkebord instrument. Ze bespeelt het met
elegante lichtgekromde houten lepeltjes.Wat was het bijzonder om te ervaren
wat die muziek in ons opriep.Daarna hoorden we de verschillende inzendingen,
afgewisseld met muziek op de harp van Saraswati. Wat een mooie
inzendingen!! Nogmaals dank voor jullie medewerking daarvoor. Het waren
afwisselende teksten die ons raakten. Het is allemaal samengevoegd in het
boekje ‘100 jaar Soeficentrum Arnhem’.Na de pauze konden we Nirtan
bewonderen in het dansen van de dans van de ziel. In opperste concentratie
kon ze blijven wervelen en zo tot eenheid komen met haar ziel en de Geest van
Leiding.
De herfst is inmiddels in volle gang. Tussen de buien door kunnen we genieten
van de mooie kleuren die de natuur laat zien.We zijn al bijna in november. Dan
kunnen we weer een Universele Eredienst bijwonen.
Graag ontmoet wij u op zondag 7 november.
Warme groet,het bestuur

De viering van het 100-jarig bestaan

Universele Eredienst
Op zondag 07 november 2021 om 11:00 uur is er
de Universele Eredienst.
De spreker is Kadir TroelstraHij zal spreken over
het thema "Universele Eredienst''De dienst is ook
per Zoom toegankelijk. Nadere informatie hierover
kunt u lezen bij de convocatie, die u binnenkort
toegestuurd krijgt.
We verheugen ons om u weer persoonlijk of via
Zoom te zien.

Zand en steen
Op een moment tijdens hun reis door de woestijn
kregen twee vrienden ruzie en de ene vriend
sloeg de ander in het gezicht.Degene die
geslagen werd was gekwetst, maar zonder iets te
zeggen schreef hij in het zand:Vandaag sloeg mijn
beste vriend mij in het gezicht.Zij liepen verder
totdat zij een oase vonden, waar zij besloten een
bad te nemen.Degene die was geslagen, raakte
vast in de modder en dreigde te verdrinken maar
de vriend redde hem. Nadat hij was bijgekomen,
schreef hij op steen:Vandaag redde mijn beste
vriend mijn leven.De vriend die had geslagen en
zijn beste vriend had gered vroeg hem:‘Nadat ik je
had geslagen schreef je in het zand en nu schrijf
je op een steen,Waarom? De ander antwoordde:
‘Als iemand ons pijn doet moeten we het in het
zand opschrijven, waar de wind van vergeving het
kan uitwissen.Maar als iemand iets goed doet voor
ons, moeten we het in steen graveren, waar geen
wind het ooit kan uitwissen.’

De Lotusclub
In november 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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