
 

 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch april 2022 

 

 

Liefde in al haar volheid is een onuitsprekelijke kracht  

Die luider spreekt dan woorden 

De mens wiens liefde opwelt uit zijn hart,  

kan werkelijk alles aan.  

 

Lieve soefi vrienden,  

Als ik de prachtige woorden zoals hierboven geschreven lees dan lijkt het zo eenvoudig. 

Liefde die opwelt uit het hart. Zou de oplossing van alle problemen dan zo makkelijk zijn; 

gewoon liefdevol naar elkaar zijn. Dan zou alles er heel anders uit kunnen zien. En vooral 

mooier. Maar ja, het is natuurlijk makkelijk gezegd maar kun je wel altijd liefdevol naar 

iedereen zijn? Ook als jouw grenzen overschreden worden? Op dat moment ben je misschien 

vooral op jezelf gericht en voel je je ongemakkelijk, misschien wel bedreigt. Je wilt jouw 

idealen nastreven en verlies zo de liefdevolle verbinding met die ander. 

Toch ligt de oplossing voor menig conflict in een liefdevolle verbinding met elkaar. Het 

respecteren van de verschillende perspectieven. Je hoeft niet van je pad af te gaan maar wel 

begrip te hebben voor het pad van de ander. En als je dan toch dreigt weg te drijven van een 

harmonische verbinding met de ander, weet dan dat de liefde een oplossing kan zijn. 

In de Bijbel staan zo prachtig de volgende inspirerende woorden: 



 Korintiërs 13 – De Liefde 

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen- had ik de liefde niet, ik zou niet 

meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Als had ik de gave om te profeteren 

en doorgronde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan 

verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat 

ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn 

– had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 

zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en 

rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de 

waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 

zondag 24 april Op is er weer een soefi dienst in ons centrum die zowel live als via zoom 

bijgewoond kan worden en waarbij u wordt meegenomen in “De kunst van het liefhebben” 

 Maharani de Caluwé – Rombout zal ons hierbij inzichten geven die ons kunnen helpen om 

ook op moeilijke momenten toch lief te hebben. 

Jarenlang is Maharani centrumleider van het Soefi centrum Arnhem geweest en begeleidt 

nog steeds vele moerieds. 

Vanaf 11.00 uur zal de dienst beginnen en u bent van harte welkom. Na afloop is er 

gelegenheid om met elkaar en met Maharani over dit onderwerp van gedachten te wisselen 

en eventueel vragen te stellen. 

 

 

 

Ook 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 , 19 april is er onze klas Oriëntatie en 

soefisme, dit keer alleen via zoom. Deze  begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.15 

uur, Deze klas is voor alle belangstellenden.  

• 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  

 

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 
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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 
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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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