
 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch december 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=1-24UaU5tyQ 

Gladys Knight -Help me make it through the night 

 

Lieve soefi vrienden, 

 

Heeft u ook zo’n behoefte aan een warme liefdevolle hug? Open armen die je liefdevol 

ontvangen? Een hart wat liefde uitzendt? Een mooi lichtje dat voorzichtig haar licht 

verspreidt. 

Als ik zo om mij heen kijk dan zou ik vele mensen willen uitnodigen in ons huis. Het huis 

wat kan zijn als een herberg, waar iedereen liefdevol samen kan komen. Luisterend naar alle 

verhalen die er verteld worden. Samen zingen, samen eten, samen stil zijn, samen…….zijn. 

Hoe fijn zou het zijn als iedereen op de wereld zo’n herberg zou kennen en daar uitgenodigd 

zou worden om dan de warmte te ervaren. Even niet de zorgen die men met zich meedraagt. 

En niet in eenzaamheid de nacht door te moeten komen zoals Gladys Knight zo ontroerend 

zingt. 

 

Gelukkig kunnen we ons ook met God verbinden en daar veel warmte van ontvangen. Hoe 

gelukkig voel ik mij in die diepe verbondenheid. Dit ontroerd me altijd zeer. Dit kun je ook 

ervaren bij de activiteiten van ons mooie soeficentrum. 

https://www.youtube.com/watch?v=1-24UaU5tyQ


Op 26 december om 11.00 uur is er weer een Lichtdienst. Zowel live als via zoom. 

Onze spreker Ganesh van der Veer zal de lezing verzorgen. Het thema is:  

Licht schijnt in de duisternis” 

Graag opgeven bij Ali Can Yurdakul want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen 

vanwege corona. 

En als we dan allemaal ons eigen kaarsje aansteken en ons verbinden met dit prachtige 

Licht en het Licht daarna verspreiden over de wereld, dan ervaar ik altijd ook de sterke 

verbondenheid met jullie en voel ik hoe bijzonder ons soeficentrum is. Voor mij is ze als een 

herberg waar iedereen welkom is die de liefdevolle soefiboodschap van Hazrat Inayat Khan 

wil ervaren. Een boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid. Hoe prachtig is dit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AU8SHP6VAMQ 

Nat Kong Cole – a house to love in it 

Poëtische woorden en muziek zijn voor mij heel belangrijk in mijn leven en graag wil ik na 

de prachtige woorden over de Herberg van Rumi ook wat mooie muziek met jullie delen. Als 

je dan even een rustig moment hebt geef je dan maar over aan de muziek en mooie woorden. 

Saraswati 

 

https://www.youtube.com/watch?v=amH3YC7_cQA&list=UUe45RyKfb1X2mk0Qpe77l

Pw&index=17 

Ratan Witteveen – Open our hearts , Kyrie Eleison, Christe Eleison 

https://www.youtube.com/watch?v=AU8SHP6VAMQ
https://www.youtube.com/watch?v=amH3YC7_cQA&list=UUe45RyKfb1X2mk0Qpe77lPw&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=amH3YC7_cQA&list=UUe45RyKfb1X2mk0Qpe77lPw&index=17


 

https://www.youtube.com/watch?v=NQVgP1VJODc 

Frank Sinatra -Ave Maria 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ 

Hallelujah – Pantatonix 

https://www.youtube.com/watch?v=ITIaYoWCPkE 

O Holy Night 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ocktBnecnC0 

Weihnachtsoratorium Bach 

 

De volgende soefi klassen worden door ons centrum georganiseerd: 

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

Frieda. Deze  begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur, Deze klas is voor alle 

belangstellenden. Deze maand alleen via zoom.  

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

haar opnemen. 

trudy@kennekeshoek.nl 

 

 

• De Engelstalige soefi en oriëntatie klas. heeft momenteel een winterstop. 

https://www.youtube.com/watch?v=NQVgP1VJODc
https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ
https://www.youtube.com/watch?v=ITIaYoWCPkE
https://www.youtube.com/watch?v=ocktBnecnC0
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 dit moment alleen  via zoom. 

• Op de derde maandagavond van de maand is er op dit mement via zoom een Zikar,  voor moerieds, ook 

voor andere moerieds van soefi centra in Nederland. 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L3BnjfIGPek 

Windflowers- Seals and Crofts 

 

 

 

Het licht dat uit de ziel komt, opstijgt door het hart en zich naar buiten 

manifesteert in de glimlach van de mens, is inderdaad het licht van de hemel.  In 

dat licht groeien vele bloemen en rijpen vele vruchten.        

Inayat Khan 
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