
 

 

 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch maart 2022 

 
Uit de Dhammapada, De Bloemen 

 

Als een prachtige bloem, schitterend van kleur, maar zonder geur, 

zijn de mooie maar holle woorden van degene die er niet naar leeft. 

Als een prachtige bloem, schitterend van kleur en heerlijk van geur, 

zijn de mooie en oprechte woorden van degene die er wel naar leeft. 

Zoals kransen uit ontelbare bloemen gevlochten, 

dient uw leven een aaneenschakeling van goede daden te zijn. 

 

Lieve soefi vrienden, 

De natuur neemt ons al mee in een wereld van schoonheid, prachtige kleuren en geuren. Veel 

is in beweging en als ik daar naar kijk dan denk ik ook aan al die mensen die op de vlucht 

zijn, een onzekere toekomst tegemoet gaan en misschien opzoek zijn naar liefde, 

geborgenheid, warmte, een dak boven het hoofd, iets te eten en dan hoop ik dat zij 

ruimhartige mensen ontmoeten die ze op weg kunnen helpen. Ons wens ik toe dat we zoals 

zo mooi in het Soefigeschrift staat samen met ons ideaal, begrip, inzicht en genegenheid ten 

toon mogen spreiden.  



Ruimhartig zijn naar allen die op ons pad komen. Alle ontmoetingen zijn ook leermomenten 

voor ons en deze brengen ons verder tot ons ideaal.  

 

Zoals zo mooi in de tekst van de Gatha’s van Zarathoestra, Yasna 34: 1 – 3) staat: 

 

Moge onze gedachten, woorden en daden gedragen worden door goedheid 

Opdat ze eeuwigheidswaarde verkrijgen en de adem van de Heer er bespeurbaar zij. 

Moge onze harteklop van hetzelfde ritme zijn als dat van de Heer, 

Zodat wij ons manifesteren als mensen, die geïntegreerd zijn in de kosmische orde 

En ons stemgeluid zich mengt in het hemelse koor. 

 

 

27 maart zal Kadir Troelstra ons meer inzicht geven over dit prachtige thema 

RUIMHARTIGHEID 

Al vele malen hebben we mogen genieten van Kadir’s warme en bevlogen manier van 

spreken . 

Onze dienst zal om 11.00 uur aanvangen in het zen centrum van Den Bosch en is zowel via 

zoom als live te volgen en natuurlijk bent u van harte welkom. 

 



Ook bij onze klassen die zowel door Ali Can, als Frieda Leenders en mijzelf geleidt worden 

bent u van harte welkom. 

De volgende soefi klassen worden door ons centrum georganiseerd: 

• Op de derde dinsdag van de maand, nu , 15 maart is er onze klas Oriëntatie en 

soefisme, dit keer alleen via zoom. Deze  begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.15 

uur, Deze klas is voor alle belangstellenden. Als je wenst deel te nemen, neem contact op aub 

• 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. Jongeren tot ongeveer 40 jaar kunnen 

contact opnemen met Saraswati . Er wordt in binnenkort een bijeenkomst met jongeren 

georganiseerd over het thema “ de jongeren en het soefisme in de huidige tijd”. 

harpsaraswati@gmail.com  

• 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 eerste dinsdag avond van de maand. Zowel live bij 

Saraswati thuis als via zoom. 

Op de derde maandagavond van de maand is er een Zikar,  voor moerieds, ook voor andere 

moerieds van soefi centra in Nederland. Dit zal zowel live als via zoom zijn. 

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 

In deze nieuwsbrief kijken we ook alvast vooruit in dit jaar naar mooie soefi bijeenkomsten. 

Het is zo fijn dat we soefi bijeenkomsten en retraites live of via zoom kunnen bijwonen. 

Ook al is het live bij elkaar zijn natuurlijk het allerfijnste toch voel ik grote dankbaarheid 

dat we via de wereld van zoom ook geïnspireerd kunnen worden. Dat je op die manier met 
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vele soefi’s over de hele wereld in verbondenheid kunt zijn en je eigen inzichten kunt 

verbreden. Mijn innerlijke vlam word geraakt waardoor het vuur haar licht en warmte zo 

mooi kan verspreiden. 

Hieronder heeft u alvast wat korte informatie over de bijeenkomsten en retraites die 

georganiseerd worden. In de loop der tijd zal er zeker nog meer informatie verstrekt worden 

door de verschillende soefi organisaties. 

 

Ik wens u een mooie, liefdevolle en ruimhartige tijd toe en hoop u bij de soefibijeenkomsten 

te ontmoeten. 

Saraswati 

 

Uit de Vadan van Hazrat Inayat Khan 

Het ideaal van de mens toont de hoogte van zijn hart, 

Het begrip van de mens toont de diepte van zijn hart, 

Het inzicht van de mens toont de lengte van zijn hart, 

De genegenheid van de mens toont de breedte van zijn hart, 

Maar dat wat het hart in zichzelf bevat gaat alle dimensie te boven. 

 

 

 

Retraite georganiseerd door de Inayatiyya en de Stichting Universel Murad Hassil, 

13, 14 EN 15 MEI. 

Drie dagen over liefde, harmonie en schoonheid in de prachtige omgeving van de Universel. 
Het heilige boek van de natuur. 

Programma 

Dag 1 (vrijdag) - de liefde in de schepping 

Dag 2 (zaterdag) - de harmonie in de schepping 



Dag 3 (zondag) - de schoonheid in de schepping 

Medewerkers 

Pir Zia Inayat Khan per Zoom verbinding, Firos Holterman ten Hove, Akbar en Anna Appels-
Vandevenne, Bas Trimpeburger, Carola de Vries-Robles, Hayo Huizinga, Noor Helweg, Ellie 

Meijer, Shanawaz en Jamila van Roosmalen-Betten 

Inlichtingen: secretariaat@universel.nu  

 

 

International Sufi movement: 

Open dag in de Soefitempel in Katwijk op 7 mei: De wondere wegen van het hart  

& 

International Summer school 2022 :  The ocean of life 

Workers retreat ( by invitation)  5 and 6 July 

General Summer School ( Mureeds and brother/sisterhood members) 7,8,9 July 

 

 

Summer School Days Suresnes 2022 of Hazrat Inayat khan 

Dear Friends, 

this year, 2022, we like to have again our Summer School Days Suresnes as usual from 1.7.2022 
till 10.7.2022. 

We hope to have hybrids-meeting, but because of Covid-Problem we are still not sure, if it will 
be on presence meeting or Zoom, or hyrids-meeting. Nevertheless, please save the date 

1.7.2002-10.7.2022- Summer School Days of Hazrat Inayat khan. 
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