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En toen kwam de dag dat de vrees om besloten te blijven in een knop 

Pijnlijker was dan het waagstuk Om te bloeien 

                                                   Anaïs Nin 

 

Lieve mensen,  

Buiten is de herfst begonnen en toch is het nog maar kort geleden dat 

we onze eerste dienst hadden van dit seizoen. 

Hoe fijn was het om weer in het prachtige zen centrum te zijn met lieve 

zusters en broeders en jullie ook te kunnen verwelkomen via de 

fantastische uitvinding zoom. 

Dat we op die manier toch met elkaar kunnen zijn. Het deed me heel 

goed jullie te zien en horen. 



Dit zullen we voorlopig ook blijven doen want het corona virus , hoe 

jammer ook, is nog steeds bij ons in de buurt. Om dan tijdens de crisis 

die ontstaan is in harmonie te blijven valt niet altijd mee en kan 

pijnlijke momenten geven in ons leven. Zoals in de Gayan geschreven 

staat. 

Menselijke lijden (pijn) is de eerste roepstem, waaraan wij gehoor 

moeten geven,  

Wat betekent dit voor ons? Kunnen we luisteren naar onze 

noodkreten?  

Breng mijn ziel in harmonie, Heer, met alle mensen en met alle 

omstandigheden.  

 

 

 

Een diamant moet geslepen worden, vóór hij zonlicht kan uitstralen 

https://www.youtube.com/watch?v=nRMl9w4qsSg 

Roept dit alles niet om meer inzicht in jezelf, in het leven. 

Tijdens onze informele diensten en onze klassen krijgen we de 

mogelijkheid om meer te weten te komen over ons zelf en het leven via 

de prachtige soefi leer van Hazrat Inayat Khan. 

 



soefi klassen die u kunt volgen in ons centrum: 

• De oriëntatie en soefisme klas zal weer op de 2e dinsdag avond 

van de maand om 19.00 uur zijn. Deze duurt tot 20.15 uur. 

Aansluitend is er de Gatha klas die alleen voor genodigden is en 

om 20.30 uur begint. 

Voor beide klassen dient u zich op te geven zodat we niet met te veel 

mensen in één ruimte zijn. Ze vinden plaats bij Frieda. Er wordt voor 

een zoom verbinding gezorgd zodat diegene die niet life aanwezig 

kunnen zijn de klas kunnen volgen via zoom. 

Graag opgeven als u naar een klas wilt komen of via zoom wilt 

deelnemen bij:  

Saraswati de Vries : harpsaraswati@gmail.com 

Of bij Ali Can Yurdakul: alican.yurdakul11@gmail.com 

 

• Op de derde dinsdag ochtend van de maand, is er de 

verdiepingsochtend van 11.00 tot 12.30 uur van en bij  Qadira 

Hendriks Franssen. Graag opgeven bij Qadira in Os.   

trudy@kennekeshoek.nl  

 

• Wat nieuw is , er komt een Engels talige klas, oriëntation and 

sufism class,  Deze is 1x per maand op de 3e zaterdag ochtend,  

aanvang om 10.30 uur en vindt plaats bij  Saraswati de Vries 

thuis, Sittardstraat 6 in Arnhem.                                                                                                          

Ook hiervoor moet men zich van te voren opgeven en zal er 

mogelijk ook een zoom verbinding zijn. Opgeven bij: Saraswati de 

Vries : harpsaraswati@gmail.com 
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Ben ik verzonken in de aanschouwing van Uw luister, mijn 

Liefste, dan worden zelfs mijn tranen sterren. 

https://www.youtube.com/watch?v=nvmOoSFhhJ4 

Op zondag 25 oktober om 11.00 uur zal Ali Can Yurdakul de lezing 

verzorgen tijdens onze informele soefi dienst. Het thema zal zijn Pijn 

opent het hart en vind plaats in het zen centrum Den Bosch. 

Ali Can zal ons met zijn lezing over dit prachtige en moeilijke thema 

meer inzichten geven waardoor we mogelijk ons hart makkelijker 

kunnen openen. 

Helaas is het dus nog niet mogelijk om iedereen te ontvangen bij onze 

dienst. Er kunnen niet meer dan 12 mensen terplekke zijn vanwege de 

corona maatregelen en dus maken we een combinatie van een live dienst 

en zoom verbinding. Via de zoom kan dan toch iedereen de dienst 

volgen. U moet zich dus opgeven als u live bij de dienst aanwezig wilt 

zijn. Diegene die de dienst niet live kunnen volgen krijgen dan voorrang 

bij de volgende dienst in oktober  om deze live te kunnen volgen. Wilt u 

ook aangeven als u de dienst via de zoom verbinding zou willen volgen. 

Opgeven bij: Saraswati de Vries: harpsaraswati@gmail.com 

Of bij Ali Can Yurdakul: alican.yurdakul11@gmail.com 

 

Voor diegene die de dienst via de zoom willen volgen : graag inloggen 

om 10.45 uur zodat we op tijd, om 11.00 uur, kunnen beginnen met de 

dienst.       
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Agenda: 

Oktober: 

13:   19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

17:  10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

20:   11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

25:   11.00 uur  informele soefi dienst. Lezing: Ali Can Yurakul ( zen centrum) 

November: 

10:  19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

17:   11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

21: 10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

22: 11.00 uur  informele soefi dienst. Lezing: Rabia Molendijk 

December: 

8: 19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

* in december geen Engelstalige klas! 

15: 11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

27: 11.00 uur  “ soefi lichtdienst” . Lezing: MarYam Mildenberg ( zen centrum). 

Januari:  

12: 19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

Vervolg januari: 

16:  10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

19: 11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 



24: 11.00 uur  informele soefi dienst. Lezing: Shakti Hollmannová ( zen 

centrum) 

Februari: 

9: 19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

16: 11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

20: 10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

28: 11.00 uur  informele soefi dienst. 

Maart:  

9: 19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

16: 11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

20: 10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

28: 11.00 uur  informele soefi dienst. Lezing: Kadir Troelstra 

April: 

13: 19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

17: 10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

20: 11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

25: 11.00 uur  informele soefi dienst. Lezing: Ganesh van der Veer 

Mei: 

11: 19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

15: 10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

18: 11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

23: 11.00 uur  informele soefi dienst. 



Juni: 

15: 11.00 uur  Verdiepingsochtend ( bij Qadira). 

19.00 uur oriëntatie en soefisme klas ( bij Frieda) 

        20.30 uur  Gatha klas 

19: 10.30 uur Engels talige Oriëntatie en soefisme klas ( Bij Saraswati) 

27: 11.00 uur  informele soefi dienst. 

 

Tot ziens in ons centrum.  

Saraswati 

 

 

 

U blaast het vuur van mijn hart aan, mijn Liefste, door het met 

dwarrelende bladeren aan te wakkeren. 

 

In alle kleuren en vormen zie ik de schoonheid van mijn Geliefde 

https://www.youtube.com/watch?v=qOJ7aSF_AVY&authuser=0 

https://g.co/kgs/8tE3Vw 
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