
 

 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch juni 2022 

 
Iedere ziel die geboren is met een mystieke inslag wordt voortdurend naar de natuur 

getrokken, want het is in de natuur dat de ziel het antwoord vindt op alle vragen van zijn 

leven. Zoals in de Vadan geschreven staat: ‘ de kunst heeft de liefde van mijn hart, de 

natuur is mijn ziel nabij’.    

                               Hazrat Inayat Khan  

Lieve soefi vrienden,  

Dit is al weer aan onze laatste nieuwsbrief van dit seizoen. De volgende zal in september 

verschijnen. 

Om het jaar bijzonder af te sluiten staan we tijdens onze laatste dienst extra stil bij de 

natuur, en dan vooral bezien vanuit het perspectief welke Hazrat Inayat Khan ons geeft. 

Er zijn vele mooie beschouwingen van Inyat Khan hierover en in deze nieuwsbrief vind u 

dan ook inspirerende teksten over dit thema die u gedurende de zomer kunnen begeleiden. 

In de zomermaanden kunt u deelnemen aan verschillende soefi retraites en u laten 

inspireren. Tijdens deze soefibijeenkomsten vind u wellicht andere zielen die ook het pad van 

het soefisme gaan en waarmee u zich kunt verbinden. Zelf heb ik daar heel mooie 

herinneringen aan.                                                                                                                    

Bij deze bijeenkomsten zijn er allerlei manieren om meer over het soefisme te weten te komen 

en vooral over jezelf via mooie lezingen, meditaties, ademhalingsoefeningen, zingen, dansen, 

gesprekken en vooral de prachtige lezingen van Hazrat Inayat Khan. Het met elkaar 

beleven geeft zo’n grote verbondenheid. 

In de bijlages vind u meer informatie over deze bijeenkomsten. 



 

 

 

‘Laat mijn geest zoete vruchten en geurende bloemen voortbrengen gelijk deze boom geplant 

is in de aarde van Uw geest’ 

Hoe mooi dat we in ons leven hier op aarde de kans krijgen om goed voor de natuur en voor 

de mens te zorgen.  

Hoe kijken we naar de natuur, hoe ervaren we deze, en wat doet het met ons? 

Als ik naar één van mijn leerlingen kijk en me met haar verbind, dan zie ik een prachtige 

liefdevolle ziel die zowel via de harp, als ook met haar liefde voor de mens en daarbij haar 

liefde voor de natuur , laat zien hoe wonderschoon de wereld kan zijn.  

‘In de vorm van bloemen aanschouw ik Uw beeld.  

Ik zie Uw vaardigheid, o volmaakte Kunstenaar, in het maken van bloemen.’ 

 

Kunnen we nog wel verbinding houden met God als er zoveel druk vanuit de wereld op ons 

uitgeoefend wordt? 

In de natuur kunnen we antwoorden vinden op onze vragen. In stilte buiten op een bankje 

zitten en diep naar binnen gaan.  

Of een heerlijke wandeling maken, ergens in stilte gaan zitten en je door de prachtige natuur 

laten meenemen naar de essentie, Liefde, God. 



Voor mij zelf is mijn favoriete plek in de natuur bij de bergen. Daar voel ik me zo enorm 

dichtbij God en moeder aarde. De kracht dringt in mij en ik ga er helemaal in op. Er is alleen 

nog de Ene.  

 

 

‘Ik voel Uw aanwezigheid in dit landschap dat mijn hart zo dicht tot u toetrekt’ 

‘Sterk mijn hart in Uw geloof gelijk de rots in de bergen’ 

‘Laat Uw macht mijn macht zijn om de bergen van ’s levens verantwoordelijkheid te 

dragen’ 

‘Help mij het bergpad beklimmen dat leidt naar Uw heiligdom ‘ 

 

’ 

 

Zondag 26 juni om 11.00 uur soefidienst over en met de natuur in het soefi centrum Den 

Bosch. 

Welkom vanaf 10.30 uur. 

We zijn samen binnen, en hierbij zijn ook onze vrienden op het soefipad via zoom , en als 

het weer het toelaat gaan we daarna ook naar buiten. 

We zullen samen het boek van de natuur proberen te lezen, zoals Inayat Khan zegt: 

‘Vanaf het moment dat de mens zijn ogen opent en hij het boek van de natuur begint te 

lezen, begint hij te leven en leeft hij voor altijd.’ 



 Zijn zoon Pir Vilayat Inayat Khan geeft ons het volgende mee: 

“ In de natuurmeditaties geeft Hazrat Inayat Khan ons een middel om een bepaalde manier 

van denken, voelen en ervaren tot een dagelijkse gewoonte te maken. Het is duidelijk dat de 

behoefte van de mens om één te worden met de natuur niet vervuld wordt door te kamperen 

of rond te trekken in de natuur, maar door het bewustzijn van de bomen en bloemen, van de 

planeet aarde en de atomen binnen te dringen en te ervaren wat het is om die bloem of die 

boom te zijn. Wat is het om te worden als de geest van de wind die over het land waait of 

als een muzikale noot? Het betekent een totaal andere richting aan ons bewustzijn te geven 

en ons af te stemmen op een veranderde wereld, die, zoals de Soefis zeggen: ‘duidelijk wordt 

door wat er door heen schijnt’. Dit betekent een heel andere dimensie van leven ontdekken 

en opnieuw een band met de natuur krijgen die zo vaak verstoord werd. Het vraagt om een 

heilig vertrouwen tussen de mens en de natuur, een belofte om haar te respecteren en zijn 

relatie met haar-in Gods naam- als heilig te beschouwen.”  

Bij onze klassen die zowel door Ali Can, als Frieda Leenders en mijzelf geleidt worden bent 

u van harte welkom. 

De volgende soefi klassen worden door ons centrum georganiseerd: 

• Op de derde dinsdag van de maand, nu , 21 juni is er onze klas Oriëntatie en 

soefisme, zowel live als via zoom Deze  begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.15 

uur, Deze klas is voor alle belangstellenden. Dit keer is het thema “Onschuld” en worden we 

in dit prachtige thema meegenomen door Frederieke en Frieda. 

• De klas bij Qadira Hendriks Franssen vindt één op één plaats. Voor informatie kunt 

u contact met haar opnemen. 

trudy@kennekeshoek.nl  

• Ook kunnen de moerieds die al wat langer op het soefipad zijn  de Githaklas volgen. 

Deelnemende soefi centra zijn op dit moment Den Bosch ,Arnhem, Zeeland en Maastricht 

maar is ook voor moerieds van andere centra toegankelijk. 

De Githa klassen vinden plaats op de eerste dinsdag avond van de maand. Zowel live bij 

Saraswati thuis als via zoom. 

Op de derde maandagavond van de maand is er een Zikar,  voor moerieds, ook voor andere 

moerieds van soefi centra in Nederland. Dit zal zowel live als via zoom zijn. 

Voor informatie: Saraswati:  harpsaraswati@gmail.com  

 

Ik wens u een mooie zomer toe en hoop dat we elkaar weer in het nieuwe seizoen mogen 

ontmoeten in ons soefi centrum of bij andere soefi activiteiten. 

Saraswati 

mailto:trudy@kennekeshoek.nl
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‘O verheven natuur, spreek tot mij door stilte, want ik wacht in stilte, als u, op de roep van 

God. 

 

 

Contact: 

Saraswati de Vries: centrumleider harpsaraswati@gmail.com  

Ali Can Yurdakul: secretaris alican.1@kpnmail.nl  

Frieda Leenders: penningmeester friedaleenders@gmail.com  

Qadira Hendriks Franssen: trudy@kennekeshoek.nl  

Adres Soeficentrum Den Bosch: Zen centrum: Buitenhaven 13  s’Hertogenbosch 

 

Retraites die u kunt volgen: 

 

Retraite georganiseerd door de Inayatiyya en de Stichting Universel Murad Hassil, 

13, 14 EN 15 MEI. 

Drie dagen over liefde, harmonie en schoonheid in de prachtige omgeving van de 
Universel. Het heilige boek van de natuur. 

Programma 

Dag 1 (vrijdag) - de liefde in de schepping 

Dag 2 (zaterdag) - de harmonie in de schepping 

Dag 3 (zondag) - de schoonheid in de schepping 

mailto:harpsaraswati@gmail.com
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Medewerkers 

Pir Zia Inayat Khan per Zoom verbinding, Firos Holterman ten Hove, Akbar en Anna 
Appels-Vandevenne, Bas Trimpeburger, Carola de Vries-Robles, Hayo Huizinga, Noor 

Helweg, Ellie Meijer, Shanawaz en Jamila van Roosmalen-Betten 

Inlichtingen: secretariaat@universel.nu  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

International Sufi movement: 

International Summer school 2022 :  The ocean of life 

Workers retreat ( by invitation)  5 and 6 July 

General Summer School ( Mureeds and brother/sisterhood members) 7,8,9 July 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Summerschool Suresnes 

 

Dear fellow mureeds of Hazrat Inayat khan, 

Please find a short questionnaire about the planning for the upcoming Suresnes Summer 
school days in July originally planned from July 1-10. 

The last 2 Suresnes Summer school days were completely via Zoom, this enabled many 
mureeds to join these teachings and musical offerings. 

This year we would like to meet each other in the Anna Paulownastraat 78 (AP) in The 
Hague. A Zoom meeting will be facilitated as well, so that everybody who cannot come to 

The Hague can join as well.  

Please let us know your thoughts and preferences for these days: 

 

0            July 1-10: 100% via Zoom 

 

0            July 1-10: in Anna Paulownastraat (Hybrid: Live and via Zoom meeting). This 
means 10 Summer school days. 

 

0            July 3-8: in Anna Paulownastraat (Hybrid: Live and via Zoom meeting). This 
means 6 Summer school days. 

 

Please note that the AP location needs to be paid and a small contribution will be asked. 
Please note in addition that costs for accomodation and meals are not included. 

Please let us know your preferences by return or before April 15. 

Safye van Goens: 

Soefifoundation1923@hotmail.com 

mailto:secretariaat@universel.nu
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Op 18 juni a.s. organiseert Soeficentrum Regio Utrecht een open soefidag in de Universel in 

Katwijk. 

Het thema is ‘Relax, nothing is under control’. Ondertitel: ‘Bewustzijnsverruiming – 

polarisatie voorbij’. Meer informatie vind je in de bijgevoegde pdf. We hopen dat moerieds 

en leden vanuit alle soeficentra en ook belangstellenden zich welkom voelen om elkaar op die 

dag in Katwijk te ontmoeten. 

Wij verheugen ons op een dag waarop veel soefivrienden elkaar treffen!  

Hartelijke groet, 

Sakya van Male 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Easter Retreat Germany with Pir Zia on site and online 14 th to 18th of April 

Hierbij informatie over de Paasretraite van Pir Zia in Duitsland dat ook via zoom te volgen 

is. 

For more details please visit our website www.inayatiyya.de or the announcement of this 

springtime retreat on www.inayatiyya.org 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Retreat van Sufi Way 7-11 juni in het New Eden retraet center in Nederland. 

Info : zie flyer 
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