
 

 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch juni 2019. 

 

 

Lieve mensen,  

Afgelopen dagen had ik het geluk om een paar dagen in het prachtige Valencia door te 

mogen brengen.  

 

Een stad met zeer veel schoonheid. Prachtige oude gebouwen met de mooiste versieringen in 

slingerende straatjes, Je hebt het gevoel dat het ooit met heel veel liefde is gemaakt. Een stad 

met ook indrukwekkende nieuwe architectuur , groots en met zoveel gevoel voor schoonheid 

dat je daar eindeloos naar kunt kijken. En je voelt je heel vredig en gelukkig om daar zomaar 

deel van mogen te zijn.  

 

Maar een land heeft meerdere kanten. De mens laat zich zien in alles om je heen. Dus werd 

ik onder andere ook getroffen door een vrouw die verlamde benen had en zich over de straten 

bewoog en riep. Ik wist niet wat zij riep maar voelde de noodkreet, de pijn, het lijden. En ik 

was verbijsterd dat ze daar in deze toestand was en niet zoals je dat bij ons soms kunt 

waarnemen in een rolstoel , verzorgd en geholpen door liefdevolle mensen. En ik vraag me 

dan af waarom men wel goed voor de schoonheid van de architectuur in een land zorgt en 

niet zo goed voor bijvoorbeeld deze vrouw. Waarom niet liefdevol en met aandacht deze 



vrouw helpen en verzorgen?  Dat is toch ook schoonheid. Dat maakt toch heek gelukkig? 

We willen vaak graag mooie dingen  zien, warmte en liefde ervaren, ermee ondergedompeld  

worden. Natuurlijk willen we dat en binnen het soefisme doen we daarmee ook onze 

ervaringen op. Prachtige bespiegelingen van Hazrat Inayat Khan die ons inzicht kunnen 

geven in het leven op aarde; inzicht in onszelf. Hij heeft heel zijn leven met overgave 

gewerkt aan de boodschap van liefde harmonie en Schoonheid. Zijn woorden helpen ons 

inzien dat we zelf een wereld van schoonheid om ons heen kunnen maken. Een wereld van 

Liefde harmonie en Schoonheid; een vredelievende wereld. Maar dat moet je dan wel zelf 

doen! Nu, meteen.  

 

Ik was ontroerd toen ik in de soefi gedachte las hoe  Murshida Fazal Mai Egeling vol liefde 

en overgave Hazrat Inayat Khan hielp met zijn werk voor de Soefi boodschap. Haar hele 

verdere leven heeft zij daaraan gewijd. Vol overgave. 

 

Voor mij is dat heel inspirerend en besef eens en te meer dat ik dat hier en nu op dit moment 

moet verwezenlijken. Een liefdevolle vredige wereld creëren , in de eerste plaats om mij heen 

maar ook zo veel mogelijk elders, waar het maar kan. Dus zelf een voorbeeld zijn waar 

anderen ook weer door geïnspireerd kunnen raken. Ook als er moeilijke momenten zijn die 

mogelijk veel geduld vragen om in liefdevolle verbinding te blijven en het misschien niet 

altijd helemaal lukt. Dan blijf ik toch hopen. Hopen dat ik mijn hart toch kan openen voor 

die ander. 



Maar laten we samen deze prachtige soefi boodschap vormgeven, met elkaar, als broeders en 

zusters, met de mensen om ons heen en zo een vredige wereld creëren , een wereld van Liefde 

Harmonie en schoonheid, met Hazrat inayat Khan als inspiratie. 

Saraswati 

 

Op  Zondag 23 juni  is er een informele dienst in ons soefi centrum met als spreker 

Ali Can Yurdakul . Hij neemt ons mee in de wereld van Vrede en geeft ons inspiratie 

o.a  met de volgende woorden uit het soefisme:  

Sticht, vredestichter, vóór je vrede in de wereld poogt te stichten, eerst vrede in jezelf 

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

 

 

 



Juni:  

• Maandag 10 juni oriëntatie en soefisme klas en gatha klas. 

• Zondag 23 juni informele dienst : spreker Ali Can Yurdakul met het thema “Vrede” 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit seizoen en ook zijn dit de laatste activiteiten van dit 

seizoen in ons soefi centrum Den Bosch. 

In september zullen er weer nieuwe bijeenkomsten zijn waarbij u van harte welkom bent. 

Mocht u toch nog graag inspiratie willen opdoen in “soefi land”  dan zijn er de volgende 

mogelijkheden gedurende deze zomer: 

• 1 tm 10 juli 2019 : zomerschool ( Engels talig)  in Fazal Manzil, het huis waar 

Hazrat Inayat Khan met zijn familie leefden en soefi bijeenkomsten hield, in 

Suresnes. ( Parijs/ Frankrijk)  Adres: 13 Rue de la Tuilerie 92150 Suresnes, France 

 

Met lezingen, meditaties, muziek en harp en  poetry: 

 

 

• 16 t/m 25 juli 2019 : de zomerschool in de soefi tempel te Katwijk.   

                                                 Thema: Het verdiepen van wijsheid.  

 

 

Rumi - Be Foolish in love: 
https://www.youtube.com/watch?v=84gocRSLJxw  

Rumi – A blind man: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=84gocRSLJxw
https://www.youtube.com/watch?v=lhxtIOofnaQ

