Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch juni 2017.

Lieve mensen,
Deze nieuwsbrief staat in het teken van een nieuw begin; we sluiten het seizoen af en gaan
naar het nieuwe seizoen op onze nieuwe plek in het prachtige zen centrum. Een heel fijne
plek met een mooie, warme ,liefdevolle energie. Waar we nieuwe kansen hebben om samen te
zijn, waar we onze gedachtes en ideeën kunnen delen. Dit alles met een liefdevolle
boodschap van Hazrat Inayat Khan: Een boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid.
Een plek waar de boodschap kan groeien, waar we samen kunnen zorg dragen aan een
liefdevolle wereld, een nieuw begin kunnen maken om het leven van schoonheid te doen
toenemen.
We zien dingen misschien anders maar juist dit kan zo waardevol zijn. Harmonieus samen
“werken”aan een liefdevol leven, hier en nu. Luisterend naar elkaar, luisterend naar wat de
aarde ons verteld, verschillende tonen; tonen van liefde, tonen van pijn, dissonanten….alles
is aanwezig en samen vormen we het lied van de aarde en groeien we op onze manier en
leven ons leven.
Om inspiratie op te doen kunt u op zondag 25 juni een soefi bijeenkomst bijwonen in ons
centrum waarbij de bevlogen en warme woorden van Ganesh van der Veer zullen spreken
over het thema” Een nieuw begin” .

“Laat mij stil groeien in uw tuin,
zwijgend als een plant,
opdat eenmaal mijn bloemen en vruchten
de legende mogen zingen
van mijn zwijgend verleden.”

Uit de Gayan

Maar ook op maandag 12 juni bent u van harte welkom bij de klas “ Oriëntatie en soefisme
( belangstellenden klas) “ aanvang 20.00 uur bij Frieda Leenders
Adres: Antonius van Alpenstraat 1 Den Bosch
( vanaf 19.30 uur is de deur geopend)
Saraswati de Vries zal deze avond uit de sociale gatheka’s van Hazrat Inayat Khan het
onderwerp “Geluk” bespreken en een ademhalings oefening als mede een geleide meditatie
met life harpmuziek doen. Van harte welkom!
Vrijdag16 juni aanvang 10.30 uur , zal de laatste klas oriëntatie en meditatie bij Qadira
Hendriks Franssen zijn.
In het nieuwe seizoen zal er een nieuwe klas zijn op de 3e dinsdagavond van de maand. Bij
deze klas worden de Gatha’s van Hazrat Inayat Khan besproken en zullen er ook
ademhalingsoefeningen en eventueel meditaties zijn.
Aanvang 20.00 uur , vanaf 19.30 uur welkom.
In de maanden juli en augustus zijn er bij ons soefi centrum geen activiteiten. Maar u kunt
natuurlijk wel naar de Tempel in Katwijk waar elke zondag ochtend een soefi dienst is en
waar ook de soefi zomerschool plaats vindt vanaf woensdag 5 juli . Voor informatie zie:
www.soefi.nl

Ons centrum begint haar eerste activiteiten van het nieuwe seizoen op maandag 11, dinsdag
19 en zondag 24 september.
Graag wens ik u allen een heel mooie, zonnige en liefdevolle zomer toe en hoop u in juni nog
bij onze activiteiten in ons centrum te ontmoeten en anders in het nieuwe seizoen.
Saraswati de Vries

Verhaal: “Samen werken”
Het gebeurde eens dat een groot bos in brand raakte. Er waren twee mensen in het bos. De
een was blind en de ander was lam en kon dus niet lopen. Beiden mannen hadden op
zichzelf geen schijn van kans om het bos tijdig te verlaten en dus sloten ze een
overeenkomst. De blinde nam de lamme op zijn schouders en omdat de lamme man kon zien
en de blinde kon lopen werden ze tot één man. Ze kwamen het bos uit en redden hun leven.

Verhaal: “verschil in perspectief”
Zeven leerlingen maakten met hun meester ergens in het verre Oosten een ochtendwandeling.
In het prille zonlicht schitteren de dauwdruppels. Bij een grote dauwdruppel hield de
meester halt houden. Hij schaarde de leerlingen zo rondom de druppel dat de zon er op bleef
schijnen en vroeg hen toen welke kleur de druppel had. Rood zei de eerste, oranje zei de
tweede, geel zei de derde, groen zei de vierde, blauw zei de vijfde, paars zei de zesde en de
zevende zei violet. Ze stonden verbaasd over deze verschillen, en aangezien ze er allen zeker
van waren dat ze het goed zagen kregen ze bijna ruzie. Toen liet de meester hen van plaats
wisselen. En heel langzaam drong het tot hun door dat zij ondanks de verschillen van hun
waarneming, toch allen de waarheid hadden gesproken.

Juni:
12: klas oriëntatie en soefisme ( belangstellenden klas ) aanvang 20.00
16: aanvang 10.30 uur - oriëntatie en meditatie klas (Gatha klas)
25: Universele Eredienst aanvang 11.00 uur spreker: Ganesh van der Veer. Thema: “een
nieuw begin”.
Juli:
 Internationale zomerschool: 5, 6 en 7 juli maar ook op 9,10 en 11 juli ( Engels talig)
13, 14 en 15 juli ( Nederlands talige dagen.) www.soefi.nl
September:
11: klas oriëntatie en soefisme ( belangstellenden klas ) aanvang 20.00
19: Gatha klas , aanvang 20.00 uur
24: Soefi dienst. Aanvang 11.00 uur. Spreker: Saraswati de Vries, thema “Het lied van de
aarde”. Met life harp muziek.
Saraswati de Vries: harpsaraswati@kpnmail.nl of tel. 0623148145 ( centrumleider)
Qadira Hendriks Franssen: trudy@kennekeshoek.nl of tel. 0412402689
Ali Can Yurdakul : alican.1@kpnmail.nl of tel. 0653168044
Frans Slieker : frans.slieker48@gmail.com
Sabine Slieker: sabine.slieker@gmail.com
Frieda Leenders: friedaleenders@gmail.com of tel. 0639569939

