Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch oktober 2016.

Lieve mensen,
Terwijl de regen mijn raam omtovert in een wereld vol kleine glanzende
parels schrijf ik de nieuwsbrief van oktober voor het soefi centrum Den
Bosch. De herfst zorgt voor nieuwe zichten in het leven. De natuur
verandert langzaam in prachtige goudgele kleuren en het bos geurt

heerlijk naar paddenstoelen.
Alles heeft
natuurlijk heel wat voeten in de aarde maar elk jaar weer gaat de
natuur haar gang en neemt me mee in deze prachtige metamorfose. Dat
het leven me ook regelmatig andersoortige metamorfoses voorspiegelt,
maakt mij regelmatig enigszins wanhopig, maar al worstelend baan ik
mij een weg in het oerwoud van nieuwe wegen, steeds voor ogen
houdend dat het mooie nieuwe inzichten zal geven, zeker als ik dit met
liefde tegemoet ga. Dus ga ik moedig voort zodat ik groei in mijn mens
zijn en vind ik hulp in een soefi geschrift: “Maak mij sterk door Uw

macht, inspireer mij, Heer, met Uw licht, vervoer met Uw liefde mijn
ziel tot opperste vreugde”.

Mocht u ook wat kracht en inspiratie zoeken bij het groeien in dit soms
gecompliceerde leven, dan bent u van harte welkom in ons soefi
centrum op zondag 23 oktober om 11.00 uur. Adres: Nieuwstraat 24 in
Den Bosch Er zal dan een Universele Eredienst zijn met het thema:
“groeien in mens zijn” .
De spreker voor deze bijeenkomst is Shamsher van Hees.
Voor informatie: harpsaraswati@kpnmail.nl of tel. 0623148145
Natuurlijk bent u ook welkom op maandag 10 oktober om 20.00 uur bij
de soefi klas. Hier worden dit keer teksten van Hazrat Inayat Khan
gelezen en kunt u ervaring opdoen met ademhaling oefeningen en
meditaties. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen.
Op vrijdag 21 oktober om 11.00 uur is er ook een Gatha klas bij Qadira
Hendriks Franssen thuis. Voor deze klas moet u van te voren even
contact opnemen.
Graag zie ik u bij de activiteiten in ons centrum en wens u een vreugde
volle tijd toe.
Saraswati

Verhaaltje over Nasruddin:
Nasruddin is buiten op de velden en bekijkt de gewassen wanneer van een
afstand iemand in een heteluchtballon naderbij komt. Wanneer deze boven
Nasruddin is gearriveerd roep de man naar beneden “Sorry, kunt u me vertellen
waar ik ben?”en dan ontstaat de volgende dialoog: Nasruddin – Je bent
ongeveer 10 meter boven de grond. Ballonvaarder – Bedankt. Jij moet een
geestelijk leraar zijn. N – (vol trots) Hoe wist je dat? B – Wel, omdat wat jij me
vertelde wel klopt, maar tamelijk nutteloos is. N – Jij bent vast een spiritueel
zoeker. B – (vol trots) Hoe wist je dat? M – Wel, omdat je verdwaalt bent en
mij daarvan de schuld wilt geven.
Het verhaal van de Echo:
Een man en zijn zoon lopen in het bos, plotseling struikelt de jongen en omdat
hij een scherpe pijn voelt roet hij: Ahhhh. Verrast hoort hij een stem vanuit de
bergen die Ahhhh roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: wie ben jij? Maar het
enige antwoord dat hij terug krijgt is: Wie ben jij? Hij wordt kwaad en roept: je
bent een lafaard, waarop de stem antwoord: je bent een lafaard. Daarop kijkt de
jongen naar zijn vader en vraagt; Papa,wat gebeurd hier? De man antwoord:
zoon let op en roept vervolgens: ik bewonder jou! De stem antwoordt: ik
bewonder jou! De vader roept; jij bent prachtig en de stem antwoordt: jij bent
prachtig. De jongen is verbaast maar begrijpt nog steeds niet wat hier aan de
hand is. Daarop legt de vader uit: de mensen noemen dit echo, maar in feite is dit
het leven. Het leven geeft je altijd terug wat jij er in binnen brengt. Het leven is
een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde.
Wil je meer vriendelijkheid geef dan meer vriendelijkheid. Als je begrip en respect
wenst, geef dan begrip en respect. Wil je dat mensen geduldig en respectvol met
je omgaan, geef hen dan geduld en respect. Deze natuur wet gaat op voor elk

aspect van ons leven. Het leven geeft je altijd terug wat jij er inbrengt, het is
geen toeval maar een spiegel van jouw eigen handelingen.

Agenda:
Oktober:
Maandag 10 oktober: 20.00 uur “ Zoektocht naar jezelf en soefisme” in het soefi centrum
Den Bosch :zaal open vanaf 19.30 uur.
Vrijdag 21 oktober om 11.00 uur Gatha klas bij Qadira Hendriks Franssen
Zondag 23 oktober om 11.00 uur Informele dienst in het soefi centrum Den Bosch
Spreker: Qadira Hendriks Franssen
November:
Maandag 14 november 20.00 uur “Zoektocht naar jezelf en soefisme”; in het soefi centrum
Den Bosch :zaal open vanaf 19.30 uur.
Vrijdag 18 november om 11.00 uur Gatha klas bij Qadira Hendriks Franssen
Zondag 27 november 11.00 uur soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch
December:
Maandag 12 december 20.00 uur “ Zoektocht naar jezelf en soefisme” in het soefi centrum
Den Bosch :zaal open vanaf 19.30 uur.
Vrijdag 16 december om 11.00 uur Gatha klas bij Qadira Hendriks Franssen
Zaterdag 24 december 11.00 uur soefi Lichtdienst met life harp muziek.
Voor verdere informatie:
Frans Roza: frans.w.roza@gmail.com
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

