Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch maart 2017.

Tampoera

Viña

Lieve mensen,
Afgelopen dienst in het soefi centrum Den Bosch hadden we een prachtige
gelegenheid om met een heel bijzonder instrument kennis te maken: de tampoera.
Shakti Hollmannová gaf een prachtige lezing over het leven als symfonie en
voorafgaand aan de lezing vertelde zij over haar prachtige instrument. Samen
met haar man Sikander van der Vliet konden we genieten van de mooie
rondzingende klanken van de tampoera samen met de heel subtiele klanken van
de trompet met demper. Je voelt je meteen in een andere wereld. Hazrat Inayat
Khan bespeelde de viña, een mooi Indiaas snaar instrument, ook wel de
Saraswati Viña genoemd omdat ook zij de viña bespeelde. De klank van de viña
is heel anders dan de tampoera waarbij de klank als begeleiding rondzingt door
de draadjes die de snaren op een heel bijzondere manier laten trillen. Bij de viña
wordt er juist een melodie gespeeld en raga’s als begeleiding van zang. Hazrat
Inayat Khan zong er heel virtuoos bij.

Het mooie van muziek is dat je zo fijn met andere
musici samen muziek kunt maken en zo in een prachtige afstemming komt.
Samen opgaan in de Goddelijke muziek. Het is een prachtige manier maar
natuurlijk kun je dat ook heel goed in andere gebieden denk maar aan samen een
project opzetten, samen genieten van de natuur, samen een soefi dienst vormen,
samen actief zijn in een soefi centrum…..Er zijn veel mogelijkheden om dichter
bij mensen te komen en een geluk gevoel te ervaren. Zijn het niet allemaal ook
wegen naar vrede? Zondag 26 maart zal Hakima Wuester u bij de Eredienst
meenemen op een weg naar vrede. Vanaf 11.00 uur in het soefi centrum Den
Bosch. Op zondag 25 maart kunt u een gevoel van geluk ervaren via “ ons
innerlijk licht “ bij de dag van het Zuiden, van alle soefi centra van het Zuiden
van Nederland. In de bijlage vind u het programma van deze dag alsmede nog
een keer de aankondiging. U kunt zich hiervoor nog opgeven.
Mocht u willen genieten van muziek en soefi poëzie dan kan dat op Woensdag
19 april 2017 om 19.30 uur in de Wereldwinkel Hoogstraat 275, 5654 NA
Eindhoven met duo Cancerto Alankara, georganiseerd door soefi centrum
Eindhoven. Zie flyer in de bijlage.

Ik wens u allen een mooie liefdevolle weg met als ondersteuning de volgende
woorden uit de Gayan:

““ Rijdend op het ros van hoop, in mijn hand de teugel van moed, met de
wapenuitrusting aan van geduld en op het hoofd de helm van
volharding, aanvaardde ik mijn tocht naar het land van de liefde”
Saraswati
Verhaal van Rumi: De Herberg
“ Dit mens-zijn is een soort herberg. Elke ochtend een nieuw bezoek. Een
vreugde, een depressie, een benauwdheid, een flits van inzicht komt als
onverwachte gast. Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij zelfs als er een
menigte verdriet binnenstormt die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.
Behandel dan toch elke gast met eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase…. De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns en vraag ze om erbij te komen
zitten. Wees blij met iedereen die langskomt de hemel heeft ze stuk voor stuk
gestuurd om jou als raadgever te dienen.”
En de volgende woorden uit het hart van Rumi:
‘ Mijn liefste is voor iedereen verborgen, verheven boven alle denken, helder als
de maan, stralend in mijn hart, naar ziel en lichaam één met mij. ‘

Maart:
13: klas “zoektocht naar jezelf” aanvang 20.00 uur
17: aanvang 10.30 uur - oriëntatie en meditatie klas (Gatha klas) bij Qadira Hendriks

Franssen
25: Dag van het Zuiden aanvang 9.30 uur ( nadere informatie zie flyer)
26: Universele Eredienst aanvang 11.00 uur spreker: Hakima Wuester Thema:
naar vrede .

Een weg

April:
10: klas “zoektocht naar jezelf” aanvang 20.00 uur
21: aanvang 10.30 uur - oriëntatie en meditatie klas (Gatha klas) bij Qadira Hendriks
Franssen
23: Soefi dienst aanvang 11.00 uur. Spreker: Maharani de Caluwé
Mei:
8: klas “zoektocht naar jezelf” aanvang 20.00 uur
19: aanvang 10.30 uur - oriëntatie en meditatie klas (Gatha klas) bij Qadira Hendriks
Franssen
28: Soefi dienst aanvang 11.00 uur spreker: MarYam Mildenberg
Juni:
12: klas “zoektocht naar jezelf” aanvang 20.00 uur
16: aanvang 10.30 uur - oriëntatie en meditatie klas (Gatha klas) bij Qadira Hendriks
Franssen
25: Universele Eredienst aanvang 11.00 uur spreker: Ganesh van der Veer
Juli:
5: Aanvang Internationale soefi zomerschool in de tempel te Katwijk aan Zee.
www.soefi.nl

 Adres van het soefi centrum Den Bosch: nieuwstraat 24 in Den Bosch.
Voor informatie: Saraswati de Vries: harpsaraswati@kpnmail.nl of tel.
0623148145
Saraswati de Vries: harpsaraswati@kpnmail.nl of tel. 0623148145 ( coördinator)
Qadira Hendriks Franssen: trudy@kennekeshoek.nl of tel. 0412402689
Ali Can Yurdakul : alican.1@kpnmail.nl
Frans Slieker : frans.slieker48@gmail.com
Sabine Slieker: sabine.slieker@gmail.com

