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Liefde bestaat in dienen; alleen dat wat niet wordt gedaan voor 

naam en faam, niet voor waardering of dank van diegenen voor 

wie het gedaan wordt, is een liefdedienst. 

Uit de Gayan 

 

Lieve vrienden, 

Hoe belangrijk is verbondenheid in ons leven? We leven met ons 

allen hier op aarde en toch is er momenteel zeer veel 

eenzaamheid bij de mensen. Zijn we niet allen opzoek naar een 

luisterend oor, een gemoedelijke blik, een liefdevolle hug?  

Kunnen we die eenzaamheid verkleinen en de mooie liefdevolle 

verbindingen in ons leven toelaten? 



Hoe mooi is het dat we kunnen bidden. Dit geeft zo’n kracht, 

zo’n diepe verbondenheid. 

Het gebed weerklinkt bij vele soorten muziek. 

 Laat je door de muziek meenemen in gebed: 

 

(door Marijke ingestuurd voor de nieuwsbrief) 

Ernst Bloch - Prayer , 

https://www.youtube.com/watch?v=kdadw_ya_vA&authuser=0 

 

 

 

Rumi: The meaning of love 

https://www.youtube.com/watch?v=npUFn8C-Zpk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kdadw_ya_vA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=npUFn8C-Zpk


In deze moeilijke corona tijd is misschien alles anders maar wat 

ik zo fantastisch vind in het leven en vooral bij de soefi’s, is de 

warme verbondenheid die je kunt ervaren. 

Een liefdevol hart, enthousiasme over wie je bent en wat je doet, 

hoe je dingen ervaart, het samen delen. Samen over de grote 

vragen van het leven praten. Hoe deze bezien vanuit de filosofie 

van het Soefisme van Hazrat Inayat Khan.  

 Hazrat Inayat Khan 

Er is een  rijkdom aan boeken en oefeningen die ons daarbij 

kunnen helpen. 

Er zijn mooie en interessante lezingen die gehouden worden  

waardoor we veel over deze filosofie kunnen leren en ervaren. 

Bij de zomerscholen zijn er veel mogelijkheden om mooie zielen 

te ontmoeten  en vaak zijn er soefi’s uit een groot deel van de 

wereld aanwezig. Zoals je op de foto’s kunt zien is dat reuze 

gezellig en geeft het zeer dierbare herinneringen. 

 Maharani de Caluwé – Rombout  is zo’n soefi met een warm 

liefdevol hart en het is geweldig om mee te maken hoe zij haar 

liefdevolle hart openstelt. 



 

 

Maharani , Krishna en ikzelf met onze Russische vrienden. 

 

Maharani samen met Aziza, de vrouw van Hidayat Inayat 

Khan. 

 

Aziza en Hidayat. 



 

Om Maharani beter te leren kennen is er de mogelijkheid haar 

via zoom bij onze volgende dienst van het soefi centrum te horen 

spreken. 

Op 23 mei om 11.00 uur geeft Maharani haar lezing over het 

thema: 

“Samen leven in onze samenleving” 

U bent van harte welkom bij onze online dienst.  

 

De Gayan: 

Maak mijn hart ruim als de Hemel, Heer,  

opdat de hele kosmos zich in mijn ziel moge weerkaatsen..  

 

De volgende soefi klassen vinden plaats: 

• Op dinsdag 11 mei is er onze klas Oriëntatie en soefisme. Deze  

begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.15 uur, Deze klas is 

voor alle belangstellenden. 

• De klas bij Qadira Hendriks Franssen vind één op één plaats. Voor 

informatie kunt u contact met haar opnemen. 

trudy@kennekeshoek.nl 

 

• Onze  Gatha klas  zal pas weer in september gaan plaatsvinden. 

 

• Op de derde zaterdag van de maand om 10.30 uur is er de 

Engelstalige soefi en oriëntatie klas. 

mailto: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 eerst maandag middag van de 

maand en de eerste dinsdag avond van de maand. 

• Op de derde maandagavond van de maand is er via zoom een Zikar,  

voor moerieds, ook voor andere moerieds van soefi centra in 

Nederland. 

Voor informatie: Saraswati:  harpsaraswati@gmail.com. 

Hieronder vind u een lijst met sprekers voor onze soefi diensten voor de 

komende maanden: 

 Maharani de Caluwé en Puran Winter 

Ik wens u een mooie en liefdevolle tijd toe en hoop u bij onze 

bijeenkomsten, op dit moment via zoom, te mogen ontmoeten. 

Saraswati 

 

 

Contact: 

Saraswati de Vries: centrumleider harpsaraswati@gmail.com 

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

Frieda Leenders: penningmeester friedaleenders@gmail.com 
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