
 

 

 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch oktober 2019. 

 
 

Lieve mensen,  

Op mijn dagelijkse wandelingen die ik maak kwam ik in de bossen bij 

Groot Warnsborn. Groot Warnsborn is een hotel, prachtig gelegen in de 

diepte van de heuvelachtige bossen. 

Terwijl ik met een dierbare vriendin daar wandelde kwam er een man 

met een zeer jonge, wat grotere, hond. De hond bleef onrustig zitten 

alsof hij niet wist of hij nou blij moest zijn of voorzichtig. Mijn 

vriendin zei dat ze eigenlijk wel bang voor honden is dus zorgde ik 

ervoor dat ik tussen haar en de hond bleef. De hond zag er heel lief uit 

en liet zich dan ook heerlijk door mij aaien. Hij liep daarna op mijn 

vriendin af en ook zei durfde de hond te aaien wat een hele 

overwinning voor haar was. Na deze korte ontmoeting zijn we weer 

verder gelopen waarbij mijn vriendin zei “wat een lieve hond”.  

Toen ik vanochtend opstond om de nieuwsbrief te maken vond ik dit 

zo’n prachtige opening omdat het met mensen vaak ook zo gaat. Soms 

ervaar je iemand misschien als eng en is hij wat schuw, maar als 



 

 

jij dan een vriendelijk blik en woord tot hem richt, dan krijg je 
dit meestal ook van die ander en kun je een heel leuk gesprek hebben. 

Voor mij zijn dit stappen in de richting van mijn droom: Een liefdevolle 

wereld. Een wereld waar iedereen met zijn of haar kleur de wereld mag 

kleuren. Een wereld met Liefde Harmonie en Schoonheid. 

 

Zoals in de Gayan staat geschreven:  

Liefde verheft, haat vernedert mij niet: alles komt mij natuurlijk voor, 

het leven is mij een steeds wisselende droom. Als ik mijn ware zelf uit 

het onware terugtrek, ken ik alles en sta er toch ver buiten. Zo stijg ik 

boven alle verandering uit. 

Ooit hoop ik zover te mogen zijn. 

 

Maar ik ben ook heel benieuwd naar uw dromen. Lukt het u om die te 

verwezenlijken? Kunt u uw droom nog vormgeven ook als het leven 

druk op u uitoefent? 

Hazrat Inayat Khan had ook een droom waar hij veel voor over heeft 

gehad en waardoor wij iets van het soefisme af weten. En ik voel mij 



 

 

dankbaar want nog elke dag inspireert hij mij met zijn idealen. Maar 

ook anderen inspireren mij zoals bijvoorbeeld Martin Luther King die 

heel bekend is om zijn lezing: I have a dream. 

Op zondag 27 oktober om 11.00 uur houd ik dit keer zelf een lezing bij 

onze Soefi dienst in het Soefi centrum Den Bosch en deze lezing gaat 

over het thema: I have a dream, ik heb een droom. 

Ik hoop u met deze lezing te kunnen inspireren om ook uw droom te 

verwezenlijken. U bent van harte welkom. 

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

Na afloop is er gelegenheid  om onder het genot van een kopje koffie of 

thee met elkaar over dit thema van gedachten te wisselen of gezellig bij 

elkaar te zijn. 

De Oriëntatie en soefisme klas  ( voor belangstellenden en 

broederschapsleden) is op 14 oktober, begint om 19.00 uur en daarna zal 

om 20.30 uur de Gatha klas zijn .(voor Moerieds) Adres: Antonius van 

Alpenstraat 1 Den Bosch 

Mocht u meer ervaring willen opdoen binnen het soefisme dan kan dat  

Bij : De Soefidag 

Op zaterdag 16 november 2019 

In de Soefitempel Murad Hassil, Zuidduinseweg 5, 2225 JS Katwijk 

aan Zee 

 



 

 

In de bijlage vind u hierover informatie. 

 

“ Het spirituele pad is geen werelds pad. 

Het is een weg naar binnen. 

Het begint door te leven in verbinding met jezelf.” 

Hazrat Inayat Khan. 

 

Ik hoop u te mogen ontmoeten bij onze activiteiten en wens u een mooie 

inspirerende tijd toe. 

Saraswati  

 

Agenda Soefi centrum Den Bosch:  

 

27 oktober: Saraswati de Vries – Ik heb een droom 

16 november: open Soefidag in  de Soefi Tempel te Katwijk 

24 november: Qadira Hendriks Franssen 

22 december: MarYam Mildenberg ( Lichtdienst) 

26 Januari: Willem van der Vliet- ontmoeten zonder maskers 

16 februari: Kadir Troelstra 

22 maart: Sakya van Male 

26 april: Felix Erkelens 

24 mei: Shakti Hollmannová  

28 juni: Ali Can Yurdacul 

 

Er is één broederschap, de menselijke broederschap die de kinderen van de aarde 
zonder onderscheid verenigt in het vaderschap van God. 6e soefi-gedachte  



 

 

.Vergeving is een liefdesstroom die overal op zijn weg alle onreinheden weg wast. 
Door deze liefdesstroom die de mens in zijn hart heeft te laten stromen, kan hij 
vergeven, hoe groot de fout van zijn medemens ook lijkt. Wie niet kan vergeven 

sluit zijn hart. Het teken van spiritualiteit is dat je alles kunt vergeven, en dat je 
iedere fout kunt vergeten. Denk niet dat wie gisteren een fout heeft gemaakt, 

deze vandaag weer moet maken, want het leven onderwijst ons voortdurend en 
het is mogelijk dat een zondaar in één ogenblik in een heilige verandert.  

Woorden kunnen nimmer het gevoel van het hart beschrijven dat men heeft als men 
door vergeven de bitterheid uit het hart bant, en liefde zich overal verspreidt en als 

warm bloed het hele wezen doorstróómt.” Uit: Gatha's 

“Hoe een soefi behoort te leven kan in een paar woorden worden samengevat. Er zijn 
veel dingen belangrijk in het leven van een soefi, maar het belangrijkst is een 

vriendschappelijke instelling. Dit uit zich in de vorm van verdraagzaamheid en 
vergevingsgezindheid, in de vorm van dienstbaarheid en vertrouwen. In wat voor 
vorm een soefi het ook toont, het centrale thema is de voortdurende wens om zijn 

liefde voor de mensheid te laten blijken, zijn wens om ieders vriend te zijn.”          
Uit: het pad van inwijding 

 



 

 

  

 


