
 

 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch februari 2020. 

 

 

Telkens als U en ik elkaar ontmoeten op heuvels en in dalen, op de 

toppen van de hoge bergen, in ondoordringbare wouden, de dorre 

woestijn, aan de kust van de bulderende zee, de oever van een vredige 

rivier, schenkt U in mijn lege beker Uw wijn. Dan wellen uit mijn hart 

onaardse hartstocht en hemelse vreugde. 

Lieve mensen, 

In de maand februari zal er veel bij onze dienst anders zijn, dit ivm. De 

viering van het Carnaval in Den Bosch. 

Onze dienst zal dus niet plaatsvinden op de 4e zondag van de maand in 

ons soefi centrum van Den Bosch bij het Zen centrum, maar het gaat 

plaatsvinden één week eerder, op zondag 16 februari.. 

• Eerst zullen we vanaf 10.30 uur met elkaar van koffie, thee en 

iets lekkers genieten in het etablissement Het Bolwerk 

Om 11.00 uur ,alhoewel het nog winter is,  gaan we de natuur in, ons 

verdiepen in het enige heilige boek, zoals Inayat Khan de natuur noemt. 



In onze tijd bestaan verschillende beelden van de natuur, variërend van 

een decor waarin we ons kunnen bewegen tot het bewustzijn dat er 

geen onderscheid is tussen ons en natuur. We gaan  om 11 uur naar 

buiten. We doen enkele oefeningen (collectief en individueel) en laten de 

natuur tot ons spreken. Kadir Troelstra zal ons begeleiden. Voor Kadir 

liggen ervaringen die we in de natuur kunnen hebben en soefisme dicht 

bij elkaar. Hij zal daar iets over vertellen, maar vooral ons laten 

genieten van het gebied bij de rivier.  Kadir is van kind af aan met 

natuur en soefisme opgegroeid. 

Om ongeveer 12.00 uur zijn we weer terug bij ons etablissement voor 

een drankje en nog iets lekkers. 

Ter informatie: Het wordt geen lange intensieve wandeling maar het is 

wel verstandig om makkelijke en warme kleding/ schoenen aan te doen. 

Misschien een paraplu mee voor het geval dat de regen goden ons 

begeleiden. 

Ik verheug me op deze bijzondere bijeenkomst waarbij mijn hart open 

zal gaan naar u allen en naar God.  

Saraswati 

 

 

 

 

 

 

 



 

Als inspiratie over de natuur is hieronder de link naar de Levenstuinen 

waar Michaela Hollmannová en ik een concert hebben gegeven. 

Michaela heeft dit zelf samengesteld. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd4WMdHl48Q 

 

 

 

Van harte welkom bij onze Oriëntatie en soefisme klas  ( voor 

belangstellenden en broederschapsleden) is op 10 februari en begint om 

19.00 uur. 

Daarna zal om 20.30 uur de Gatha klas zijn .(voor Moerieds)  

Adres: Antonius van Alpenstraat 1 Den Bosch 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd4WMdHl48Q


 

Agenda Soefi centrum Den Bosch:  

16 februari: Kadir Troelstra , soefi oefeningen in de natuur. 

22 maart: Sakya van Male – Het ontwaakte hart 

26 april: Felix Erkelens 

24 mei: Willem Sikander van der Vliet – Ontmoeten zonder maskers 

28 juni: Ali Can Yurdakul 

 

Voor activiteiten van alle soefi-organisaties zie: 

https://www.soefi.nl/agenda/agenda-alle-soefi-organisaties 

 

https://www.soefi.nl/agenda/agenda-alle-soefi-organisaties

