
 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch november 2019. 

 

Lieve mensen,  

Er is voor mij in dit leven veel om van te genieten en als ik naar onze 

aarde kijk  en de  prachtige natuur aanschouw, dan raakt me dat diep.  

In deze tijd , als we richting het einde van het jaar gaan, kun je de 

sferen zoals in bovenstaande foto, zo intens beleven. Bij een van mijn 

dagelijkse wandelingen, werd ik meegenomen in de mysteriën van het 

bos. Beginnende herfstkleuren van de blaadjes van de bomen, ritselende 

geluiden als je door de bladeren loopt.  

Dit jaar zijn er ongelooflijk veel paddenstoelen. Mijn favoriete rood met 

witte stippen die me altijd aan mijn jeugd doet denken, maar ook heel 

kleine en dan heel veel naast de paddenstoelen die je kunt eten. zoals ik 

van een vriendin van mij leerde.  

 



Wandelend door deze wonderschone natuur, voel ik God heel dichtbij.  

 Zoals  Hazrat Inayat Khan zegt in de Vadan: 

“Heer, spreek in de stilte van de natuur, de oren van mijn hart staan 

open om Uw roepstem te horen”. 

Op zondag 24 november komt onze soefi zuster Qadira Hendriks 

Franssen spreken over het thema “ja……natuurlijk. 

Lange tijd heeft Qadira zich voor ons soeficentrum ingezet ook als 

centrumleider, maar ze heeft nog meer heel bijzondere kwaliteiten. Zij 

weet veel over de natuur en behalve met het woord, “spreekt” ze ook tot 

ons met haar kunstwerken. Heel indrukwekkend zijn deze 

kunstwerken. Kijk maar eens op de website: 

 

http://www.kennekeshoek.nl/ 

 

 

Via de lezing van Qadira krijgen we een kans om op misschien wel 

natuurlijkerwijze dichter bij God te komen.  

Vanaf 11.00 uur begint de dienst in het soefi centrum Den Bosch, 

adres: 

Zen centrum / Soefi centrum Den Bosch: Buitenhaven 13, ’s-

Hertogenbosch   

Na afloop is er gelegenheid  om onder het genot van een kopje koffie of 

thee met elkaar over dit prachtige thema met Qadira en met elkaar van 

gedachten te wisselen of gezellig bij elkaar te zijn. 

http://www.kennekeshoek.nl/


 

En uit een Hindoe Geschrift :  

Ik ben de smaak van zuiver water en de zachte aanraking van de wind. 

Ik ben de schittering in de zon en de maan, 

Het heilige woord AUM en de klank in de stilte. 

Ik ben de moed en de kracht in mensen. 

 

 

De Oriëntatie en soefisme klas  ( voor belangstellenden en 

broederschapsleden) is op 11 november, begint om 19.00 uur en daarna 

zal om 20.30 uur de Gatha klas zijn .(voor Moerieds) Adres: Antonius 

van Alpenstraat 1 Den Bosch 

 

 

 

Verder nog aandacht voor de volgende open soefi dag. 

U kunt hieraan deelnemen en hoeft hier geen moeried voor te zijn.  

Open Soefidag 

zaterdag 16 november 2019 

 

Soefitempel Murad Hassil, Zuidduinseweg 5, 2225 JS Katwijk aan Zee 

 



Het spirituele pad is geen werelds pad. 

Het is een weg naar binnen. 

Het begint door te leven in verbinding met jezelf. 

Hazrat Inayat Khan 

 

Kosten zijn € 35,-. Dit is inclusief koffie, thee en een warme vegetarische 

lunch. 

Betaling kan geschieden op bankrekeningnummer NL 48 TRIO 0379 4274 

78 ten name van Stichting 

Soefi Beweging Nederland o.v.v. ‘soefidag 16 november 2019’. 

Voor verdere informatie zie: www.soefi.nl. 

Aanmelding: Per mail aan info@soefi.nl. 

 

 

En ook wil ik u nog attenderen op de onderstaande bijeenkomst van de    

Inayati Orde Nederaand & Vaaanderen 

 

VRIENDSCHAPSDAG 

Inayati Orde Nederland en Vlaanderen 

Zaterdag, 2 november 2019 

mailto:info@soefi.nl


Thema: Vriendschap 

“Ons voornaamste doel in het werk voor de broeder-zusterschap is een 

beter begrip teweeg te brengen onder de verschillende klassen, onder de 

aanhangers van verschillende religies en onder mensen van verschillende 

rassen en nationaliteiten. 

” Hazrat Inayat Khan 

 

Deze dag staat in het teken Kinship. Deze activiteit richt zich op de 

verbondenheid van de mensheid, hoe wij met elkaar omgaan, met onze 

omgeving en de aarde als geheel, en hoe wij onze dienstbaarheid daar 

tegenover betuigen. 

Meditatie, zang, dans en onderlinge sharing zullen onderdelen van het 

programma zijn. 

Mureeds van alle Inayati organisaties en belangstellenden zijn van 

harte uitgenodigd! 

Voor koffie, thee, en koekjes wordt gezorgd. 

Neem iets mee voor de lunch om te delen. 

Datum: Zaterdag, 2 november 2019 van 10:00 - 16:30 uur 

Plaats: Soefi Centrum Den Haag, Anna Paulownastraat 78, 2581 BJ 

Den Haag 

Kinship wordt binnen de Inayati Orde onder andere tot uitdrukking 

gebracht door het 

Hope Project. Een bijdrage voor dit Project wordt zeer gewaardeerd. 

Verdere informatie: 030-2689298 of via inayatiorde@kpnmail.nl 

NB Kijk goed naar de datum en plaats, het is anders dan normaal! 

 



Ik hoop u te mogen ontmoeten bij de activiteiten binnen ons centrum of 

eventueel bij de andere activiteiten die er binnen het soefisme zijn en 

wens u een mooie inspirerende tijd toe. 

Saraswati  

Agenda Soefi centrum Den Bosch:  

2 november: Vriendschapsdag Soefi centrum Den Haag 

16 november: open Soefidag in  de Soefi Tempel te Katwijk 

24 november: Qadira Hendriks Franssen 

22 december: MarYam Mildenberg ( Lichtdienst) 

26 Januari: Willem van der Vliet- ontmoeten zonder maskers 

16 februari: Kadir Troelstra 

22 maart: Sakya van Male 

26 april: Felix Erkelens 

24 mei: Shakti Hollmannová  

28 juni: Ali Can Yurdacul 

 

“Vul mijn hart met Uw Goddelijke Schoonheid, zoals U de ruimte vult 

met pracht van Uw wonderbare schepping” 

Uit de Vadan 

 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=25130c478b&attid=0.1&permmsgid=msg-

a:r3148755029739547376&th=16dfe3d0dae66afd&view=att&disp=safe&realattid=16dfe3ce9b17ee6

bfb71 

 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=25130c478b&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r3148755029739547376&th=16dfe3d0dae66afd&view=att&disp=safe&realattid=16dfe3ce9b17ee6bfb71
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=25130c478b&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r3148755029739547376&th=16dfe3d0dae66afd&view=att&disp=safe&realattid=16dfe3ce9b17ee6bfb71
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=25130c478b&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r3148755029739547376&th=16dfe3d0dae66afd&view=att&disp=safe&realattid=16dfe3ce9b17ee6bfb71

