
 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch juni 2018. 

Lieve mensen, 

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. En deze keer is de brief 

extra speciaal omdat we een heel bijzondere soefi in ons centrum hebben. 

Daarover kunt u een mooi verslag lezen van onze moeried Qadira Hendriks 

Franssen. Ter begeleiding geef ik u nu eerst de woorden van Hidayat Inyat 

Khan uit “ het werkboek voor moerieds.”  

 

“ aan alle Soefi broeders en zusters die de roep hebben gehoord van de 

Boodschap, de Boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid. 

De boodschap van liefde, harmonie en schoonheid is als een goddelijke stroom 

van spirituele evolutie. Spirituele evolutie is het innerlijke pad dat de zoeker 

volgt, geïnspireerd door het licht in zichzelf dat alle duisternis verjaagt en 

inzicht oproept en wijsheid; dit alles houdt de term soefi in….Spirituele 

bewustwording is een sacraal proces, dat zich ontvouwt in de verschillende 

werelden, ontdekt door de Leiding die gegeven wordt door het geschreven woord, 

door inspiratie van de Leraar, en door Goddelijke Leiding……Als het woord 

“spiritualiteit” al omschreven kan worden, dan zou dat kunnen in het begrijpen 

van het proces waar het idee van het “ik” verdwijnt in de afstemming op de 

Goddelijke aanwezigheid.  

“ Maak God tot werkelijkheid en God zal u tot Waarheid maken”. In deze 

kostbare woorden van onze Meester ontdekken we het geheim van wat bedoeld 



wordt met “ niet zijn is zijn”. De innerlijke ziener is geheel intelligentie, en toch 

is het alleen door het vermogen om te zien dat de innerlijke ziener ziet. 

Alle gedachten en daden produceren overeenkomstige golven in het 

denkvermogen. Wanneer een gedachte of een daad niet langer onze aandacht 

trekt nemen we aan, dat de golven in ons denkvermogen zijn gestopt met rijzen 

en dalen, terwijl in werkelijkheid alleen maar een afname is in de intensiteit van 

de beweging. De wereld van het denkvermogen kan echter keer op keer weer 

stormachtige in beweging, steeds als het geheugen geactiveerd wordt. Aan de 

andere kant kan de wereld van het denkvermogen kalm zijn wanneer we, in 

plaats van ons te identificeren met alles wat ons zelfbewustzijn stimuleert, ons 

weerhouden van ongecontroleerde gedachten en gevoelens, want daardoor 

schenken we rust aan ons denkvermogen. Wanneer het denkvermogen bevrijd is 

van onderscheid en verschil dat ontstaat door vergelijken, dan begrijpen we dat 

“niet zijn” het proces is om God tot werkelijkheid te maken. 

In het Soefi gebed Khatum zeggen we, “ Verhef ons boven alle onderscheid en 

verschil dat mensen verdeelt”, maar hebben we ons ooit afgevraagd wat dat 

onderscheid en dat  verschil zijn? Ze zouden kunnen voortkomen uit 

vooropgezette meningen, of uit gedateerde tradities die zich ver verwijderd 

hebben van het oorspronkelijke woord dat geënt was op de behoeften van die 

tijd, maar ook uit tradities die niet langer van waarde zijn voor deze tijd. 

En als we bij het tweede deel komen in het gebed Khatum, “ Zend ons de vrede 

van uw goddelijke geest’, zouden we dit misschien kunnen begrijpen als de 

innerlijke toestand van ons geweten. We kunnen naar de Hindoe tempel gaan, de 

Boeddhistische tempel, de Synagoge, de Christelijke kerk, de Moskee, of welk 

ander Huis van God: vrede zullen we niet vinden tenzij ons geweten vredig is, 

waarbij ons hart vervult wordt als de Tempel van God. 

De derde oproep van het gebed, “Verenig ons allen in Uw volmaakte wezen” kan 

werkelijkheid worden wanneer we bereid zijn om onszelf af te stemmen op de 

gevoelens van anderen; wanneer we communiceren met de ander in de taal van 

de ander, zoals we zelf graag benaderd zouden willen worden. Het is dan dat we 

de grote idealen van de Boodschap van liefde, harmonie en schoonheid 

verpersoonlijken, als levende voorbeelden van Godsbewustzijn. 

Laten we met het inzicht van wijsheid de mening van andere respecteren, zoals 

we zelf zouden willen dat onze eigen mening zou worden begrepen. Laten we 



vooropgezette meningen overwinnen zodat wijsheid- zoals we dat verstaan met 

het woord soefi- zal zegevieren over de beperkingen van de wereld van ons 

denkvermogen, Laten we elkaar begroeten zoals broer en zus elkaar begroeten, 

samen voortgaand op het pad van spirituele vrijheid met het ene doel voor ogen: 

God tot werkelijkheid maken”. 

                                                                          Hidayat Inayat Khan 

Lieve mensen laten we verbinding maken met God en met het Goddelijke in een 

ander. In sommige landen loopt dit ook via de natuur: In Japan is de Mount 

Fuji Heilig en staat deze in verbinding met God. 

 

 

Een honderdjarige in ons Midden dat is toch wel Heel speciaal.! 

 

Begin april ging ik namens ons centrum op bezoek bij  Mw. Berthe Bicker 

Caarten-Haentjens , Er was een bijzondere reden, 28 april j.l.  werd Berthe 

honderd jaar. Om de drukte wat te verdelen was ik een paar weken eerder 

gegaan. Ze was blij verrast, en we praten natuurlijk over ons centrum. Heel blij 

was zij met de bloemen die ik haar namens ons allen mocht geven . 



Niet iedereen in ons centrum zal weten wie zij is, maar zij is heel belangrijk 

geweest voor Centrum Den Bosch en leeft nog steeds heel intens mee . Haar 

belangstelling is onverminderd groot. Ze kan moeilijk meer de diensten bij 

wonen, gezien haar mobiliteit maar in wezen is ze nog in ons midden, zo voelt 

dat voor mij. 

Toen ik in 1998 voor het eerst bij haar thuis kwam, de gathaklassen werden bij 

haar gehouden , was ik als nieuwkomer meer dan welkom. En zo ging het met 

iedereen. Ze is en was in die jaren een echte gastvrouw voor iedereen die bij haar 

kwam en nog komt. Je voelt je meteen thuis. En nog steeds komen er soefi's bij 

haar samen in de Githa's lezen. Jaren is ze centrumleidster van Den Bosch 

geweest, en zo herinneren wij haar graag. 

Een zo hoge leeftijd bereiken is heel speciaal, een gezegende leeftijd. Wij wensen 

haar een heel mooi levensjaar toe en zijn blij een zo'n trouw lid nog in ons 

midden te mogen hebben. Een Soefi in hart en nieren. Berthe het ga je goed, dank 

voor alles wat je voor ons centrum gedaan hebt. 

Qadira /Trudy Hendriks Franssen. 

Wat is het fantastisch dat we als centrum zo’n bijzondere moeried “hebben” en 

ook ik ben haar dankbaar dat ze dat zolang heeft gedaan. Maar ook Qadira die 

het centrum ook langere heeft geleid ben ik dankbaar en door hen en nu samen 

met u allen is het centrum tot zo’n mooi centrum ontwikkeld. Vaak vraagt het 

van ons om geduldig te zijn en vertrouwen te hebben. 

 

Je plant de eerste zaadjes en hoopt dat daaruit iets tot bloei komt en gelukkig is 

dat ook zo. Mocht u denken tja, geduld hebben valt niet mee en vertrouwen 

hebben is ook niet altijd gemakkelijk, dan kunt u misschien inspiratie opdoen en 

komen luisteren naar de lezing van Ganesh van der Veer die hierover bij onze 

volgende dienst op 24 juni, de laatste van dit seizoen,  komt spreken.  Ik heb 

gemerkt dat in mijn leven geduld en vertrouwen me iets prachtigs gegeven heeft 

en ik denk dat als we meer vertrouwen zouden hebben we aangenaam verrast 



kunnen worden. Zoals Martin Luther King ooit zei: 

 

 

Ik wens u allen een heel inspirerende mooie tijd toe en hoop u weer te mogen 

ontmoeten in ons centrum. 

Saraswati.  

Juni: 

Dinsdag 19 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur 

daarna Gatha klas van 20.300 uur tot 21.45 uur.                                                                                                                    

Zondag 24 : Soefi dienst, spreker Ganesh van der Veer in het Zen centrum Den Bosch. 

Aanvang 11.00 uur.    Thema: geduld en vertrouwen. 

Juli:     

   Zomerschool 2018 

In 2018 zal de internationale zomerschool plaatsvinden van 25 juli tot en met 4 augustus, 

in de soefitempel Murad Hassil in Katwijk. Van 25 t/m 31 juli is de zomerschool bestemd 

voor moerieds en is de voertaal Engels. Van 2 t/m 4 augustus zijn ook broederschapsleden 

welkom en is de voertaal Nederlands Thema: The secret lies in beauty 

Voor meer info kijk op de website: 

http://www.dianadevries.nl/soeficentrumdenbosch/index.html 

 Suresnes ( Paris)  sufi summerschool 2018: maandag 2 juli tot donderdag 5 

juli. Engels talig! Informatie: Talat Kamran: 
talatkamran@yahoo.de 

Volgende bijeenkomsten in het soefi centrum Den Bosch zijn in de maand 

september. Informatie hierover komt in augustus.   

 Adres Soefi centrum Den Bosch: Buitenhaven 13, ’s-Hertogenbosch  . 
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