
 

 

 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch mei 2019. 

 

 

 

Lieve mensen,  

Bewogen tijden maken dat je even stil staat bij het leven, bij je eigen leven en bij het leven 

van anderen. In de afgelopen week hebben we afscheid genomen van Karimbaksh 

Witteveen. Een groot soefi meester die de soefi boodschap leefde. In woord en daad, met een 

liefdevol groot hart; voor velen een inspiratiebron waardoor we meer over het soefisme van 

Hazrat Inayat Khan weten, meer over het leven, over jezelf. 

In onze Soefi Tempel in Katwijk is er een prachtige afscheidsdienst gehouden met mooie 

liefdevolle woorden, muziek en prachtige bloemen. 

Dank je wel Karimbaksh, voor de liefdevolle woorden en de prachtige boodschap die ik vaak 

heel subtiel heb mogen ontvangen en ervaren. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CVMBzuswPi4  

https://www.youtube.com/watch?v=CVMBzuswPi4


Enkele boeken die Karimbaksh Witteveen heeft geschreven: 

 

     

 

                                                          Zaratoestra Yasna 30 

Daar zal de onrust van het tijdelijke hebben afgedaan; 

Noch de zuigkracht van het verleden…. 

Noch de vluchtigheid van het heden…. 

En evenmin de ongewisheid van de toekomst 

Zullen er meer invloed kunnen uitoefenen. 

Slechts de zachte wind van de serene eeuwigheid zal er ruisen; 

Stilte, na het stormen der tijden… 

Namen wij vorige week afscheid van Karimbaksh Witteveen , vandaag nemen we helaas 

ook afscheid van onze geliefde soefi broeder Habib Karel Derks. 

De dood hoort bij het leven , hoe pijnlijk het aardse afscheid ook is van onze geliefden. Wij 

vertrouwen er op dat ze hun pad naar Licht en in Liefde vervolgen. 

 

 

Om nog meer over het soefisme te weten te komen bent u welkom bij onze soefi dienst op 26 

mei. 



Ganesh van der Veer zal in ons soeficentrum op zondag 26 mei om 11.00 uur tijdens een 

informele soefi dienst een lezing houden over het thema: Stil de tijd. De tekst van 

Zaratoestra zal dan ook te horen zijn. U bent van harte welkom.  

In het soefi centrum Den Bosch:  

Mei:  

• Maandag 13 mei is  de eerstvolgende oriëntatie en soefisme klas :  aanvang 19.00 

uur. Deze klas duurt tot 20.15 uur en is voor belangstellenden en broederschap/ 

zusterschap  leden. Daarna begint om 20.30 uur de Gatha klas voor moerieds. 

Adres: Antonius van Alpenstraat 1 Den Bosch 

Graag u van te voren even aanmelden bij Saraswati : harpsaraswati@gmail.com of tel. 

0623148145 of bij  Ali Can : alican.1@kpnmail.nl  of tel. 0653168044 

• Zondag 26 mei  om 11.00 uur Soefi bijeenkomst in het soefi centrum Den Bosch. 

Spreker is:  Ganesh van der Veer Thema: “ Stil de tijd” 

Na afloop kunt u over dit mooie thema, onder het genot van een kopje koffie of thee, 

met Ganesh en met elkaar van gedachten wisselen. 

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” 

Ik wens u allen een mooie tijd toe waar u misschien even een moment neemt om stil te staan 

bij uw leven. U misschien hoopvolle en liefdevolle gedachten en ideeën krijgt voor dit leven,  

waarin we allemaal zijn en onze melodie laten klinken.  

Liefs 

Saraswati 

https://www.youtube.com/watch?v=padT8zNnYu4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=padT8zNnYu4

