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Het ware geluk ligt in de stroom van liefde 

die opwelt uit de ziel 

En wie deze stroom 

Onder alle omstandigheden, 

In alle situaties, hoe moeilijk ook, 

laat vloeien 

verwerft een geluk, 

dat hem waarlijk toebehoort. 



Lieve mensen,  

Wat was het bijzonder om iedereen bij onze laatste dienst via zoom te 

ontmoeten. 

  

De prachtige lezing door Ali Can over pijn opent het hart en de 

wonderschone Ney muziek die hij daarbij heeft laten horen. 

Hieronder is de link van het prachtige nummer : 

Ay  door Eyüp Hamis & Serhan Yasdiman  

https://www.youtube.com/watch?v=9SqjfOxEMVw 

 Eyüp Hamis 

Heerlijk om naar te luisteren terwijl de herfstwind giert om het huis en 

de bladeren goudgeel kleuren. 

En als u de zoombijeenkomst ook ze fijn heeft gevonden dan kunt u 

onze volgende bijeenkomst ook weer via zoom volgen. 

https://www.youtube.com/watch?v=9SqjfOxEMVw


 

Op zondag 22 november zal Rabia Molendijk spreken ober het thema: 

- En…..hoe dan? 

U denkt misschien waar zal deze lezing over gaan. Als inspiratie vind 

u allerlei teksten in deze nieuwsbrief, oa: 

Mijn hart is zwaar van medelijden en mijn geest verward over wat mijn 

plicht is. Daarom mijn Heer! Zeg mij wat het beste is voor mijn 

geestelijk welzijn, want ik ben uw discipel. Leidt Gij mij, bid ik U. 

Vanaf 10.45 uur kunt u weer inloggen via zoom. De code wordt u 

tegen die tijd toegestuurd. 

Het kopje koffie en het lekkers kunnen we helaas niet voor u verzorgen 

maar wel kunt u nog vragen stellen of iets delen als u dat fijn vindt. 

 

 



 

Er zijn nog meer zoom bijeenkomsten door ons centrum georganiseerd 

die u kunt bijwonen. 

• De oriëntatie en soefisme klas zal weer op de 2e dinsdag avond 

van de maand om 19.00 uur zijn. Deze duurt tot 20.15 uur. 

Aansluitend is er de Gatha klas die alleen voor moerieds is en om 

20.30 uur begint. 

Voor beide klassen dient u zich op te geven . Er wordt voor een zoom 

verbinding gezorgd zodat iedereen de klas hierdoor kan volgen. 

Graag opgeven als u via zoom wilt deelnemen bij:  

Saraswati de Vries : harpsaraswati@gmail.com 

Of bij Ali Can Yurdakul: alican.yurdakul11@gmail.com 

 

• Op de derde dinsdag ochtend van de maand, is er de 

verdiepingsochtend van 11.00 tot 12.30 uur van en bij  Qadira 

Hendriks Franssen. Graag opgeven bij Qadira in Os.   

trudy@kennekeshoek.nl  

• Graag met Qadira overleggen of de klas plaatsvindt ivm de corona 

maatregelen. 

 

• Engels talige klas, oriëntation and sufism class,  Deze is 1x per 

maand op de 3e zaterdag ochtend,  aanvang om 10.30 uur en 

vindt plaats bij  Saraswati de Vries thuis, , Sittardstraat 6 in 

Arnhem.  Als dit met de corona maatregelen geoorloofd is!                                                                                                         

Ook hiervoor moet men zich van te voren opgeven en zal er een 

zoom verbinding zijn. Opgeven bij: Saraswati de Vries : 

harpsaraswati@gmail.com 
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November: 

3:  11.00 uur Verdiepingsochtend  1 ( bij Qadira). ( Vanwege corona nu twee 

ochtenden met elk 3 mensen) 

10:  11.00 uur Verdiepingsochtend  2 ( bij Qadira). 

19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

17:   11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

21: 10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

22: 11.00 uur  informele soefi dienst. Lezing: Rabia Molendijk 

December: 

8: 19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

* in december geen Engelstalige klas! 

15: 11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

27: 11.00 uur  “ soefi lichtdienst” . Lezing: MarYam Mildenberg  

Januari:  

12: 19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

16:  10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

19: 11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 



24: 11.00 uur  informele soefi dienst. Lezing: Shakti Hollmannová  

Februari: 

9: 19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

16: 11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

20: 10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

28: 11.00 uur  informele soefi dienst. 

Maart:  

9: 19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

16: 11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

20: 10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

28: 11.00 uur  informele soefi dienst. Lezing: Kadir Troelstra 

April: 

13: 19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

17: 10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

20: 11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

25: 11.00 uur  informele soefi dienst. Lezing: Ganesh van der Veer 

Mei: 

11: 19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

15: 10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

18: 11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

23: 11.00 uur  informele soefi dienst.Lezing: Maharani de Caluwé 



Juni: 

15: 11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

19: 10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

27: 11.00 uur  informele soefi dienst. 

Tot ziens in ons centrum of bij onze zoombijeenkomsten. 

Saraswati 

https://www.youtube.com/watch?v=5VBotaNVBWs 

Rumi ♡ - Deep listening 

Mijn hart is verscheurd en weer gesmolten; 

Het is gebroken en geheeld; 

Het is gewond en genezen; 

Duizend doden is het gestorven 

En dank zij de liefde-het leeft nog. 

https://www.youtube.com/watch?v=pp3f1593ibI&t=16s 

Shams Tabrizi: 'My Path to God' 
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