Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch september 2016.
Welk van de paden je ook kiest, het goede of ’t verkeerde, weet: achter je is er
altijd een machtige hand bereid je voort te helpen.

Lieve mensen,
Soms heb je het geluk om aanwezig te mogen zijn bij heel bijzondere momenten. Gister had
ik dit geluk. Op het goede moment op de goede plek. In mijn geboorteplaats Dordrecht, een
prachtige oude stad met mooie havens, pakhuizen, restaurantjes en dergelijke, was ik
uitgenodigd bij de presentatie van de laatste Bach cd van een cyclus, gespeeld door Cor
Ardesch op een prachtig nagebouwd “Bach” orgel. Voor ik hiernaartoe ging besloot ik
spontaan om een bezoek te brengen aan tante Ali. Zij is de laatste uit mijn leven van
vroegere tijden in en om Dordrecht. Haar dochter deed open en het bleek dat tante Ali
langzaam afscheid nam van het leven hier, bij ons, en zweeft tussen hemel en aarde.
Ontroerend om met haar nog even te kunnen knuffelen, haar te laten vertellen over moeilijke
momenten die ze nu ervaart en welke haar een eenzaam gevoel geven. Geen angst zei ze,
maar eenzaam. Dan denk ik ook terug aan momenten waarbij je verder gaat op je pad en als
het ware afscheid neemt van waar je op dat moment gebruikelijk was te zijn. En als je terug
denkt dan geeft je dat een verstild gevoel maar misschien ook wat eenzaam. Niet meer de
vertrouwde liefdevolle mensen om je heen maar nieuwe mensen waarmee je ook hoopt een
liefdevolle band te krijgen. En dit gevoel, deze gedachte draag ik met me mee terwijl ik door
de prachtige stad loop en de imposante kerk zie waar het orgelconcert zal plaats vinden en
waar ik ooit, heel lang geleden mijn eerste harpconcert op mijn pedaalharp gaf. Nu hoor ik
de klanken van Bach en probeer te voelen hoe het voor hem was om zulke prachtige maar
ook ingewikkelde muziek te componeren. Cor neemt ons aan de hand mee door de muziek die
zoals hij zegt komt van tussen hemel en aarde. En dat voel je ook. En dan denk ik ook aan
het soefisme dat ooit op mijn pad is gekomen en wat me zo goed helpt in het leven dat ik hier
op aarde leef. Een leven dat me vele uitdagingen geeft en dan voel ik me dankbaar,

dankbaar voor de steun die ik dagelijks ervaar en dankbaar dat ik liefdevol kan zijn naar de
mensen om mij heen.
Dit seizoen is ook voor het soefi centrum Den Bosch een uitdaging. Kijk ik terug naar het
afgelopen jaar, dan ben ik gelukkig met zo’n fantastisch centrum en met de vele lieve en
enthousiaste mensen. Het is enorm gegroeid en velen zetten zich daar liefdevol voor in.

Maar het leven kan golfslag veroorzaken en dan is het zaak goed te blijven drijven. En dat
staat te gebeuren. De prachtige ruimte waar we nu verblijven zal in de toekomst voor ander
doeleinden gebruikt worden en dus is het zaak naar een vervangende plek te gaan uitzien.
De Geest van Leiding zal ons helpen maar ook u hebben we nodig. U kent als geen ander de
stad het beste en weet misschien voor ons een mooie plek waar we op de vierde zondag
ochtend en de tweede maandag avond van de maand soefi bijeenkomsten kunnen houden.

Samen kunnen we misschien iets vinden. Het kan op een plek zijn waar je misschien niet
direct aan zou denken maar waar mogelijk een heel geschikte ruimte zou kunnen zijn.
Misschien kunt u eens rondkijken of rondvragen. Mocht u iets weten dan zou het fijn zijn
als u ons dit laat weten. Dit kan per mail naar:
Saraswati de Vries: harpsaraswati@planet.nl of tel. 0623148145

De volgende woorden uit de Gayan Vadan Nirtan zijn voor mij inspirerend:
Ik berust in het verleden, heb een open oog voor het heden en ben hoopvol gestemd voor de
toekomst.

Niets is onmogelijk, alles mogelijk; onmogelijk is enkel een muur van beperking rond de
menselijke psyche.
Dit seizoen komen er weer bijzondere sprekers in ons centrum met mooie en interessante
thema’s. Bij de eerstvolgende bijeenkomst op 25 september zal de lezing verzorgt worden
door Puran Winter en is het thema: soefisme in het dagelijks leven. Naast soefi is Puran in
het dagelijks leven rechter.
Ook de klassen beginnen in september weer en u bent daarbij van harte welkom. Op de
maandag avonden en natuurlijk bij de diensten kunt u ook introducé meenemen.
Ik wens u allen een heel mooie, interessante en liefdevolle tijd toe en hoop u in ons centrum
te mogen ontmoeten en spreken.
Saraswati
Rumi verhalen verteld door Wim van der Zwan
“ Stenen werpen”
Aan de oever van het water zat een man op een hoge muur. Hij had dorst en verlangde naar
water als een vis op het droge. Maar de muur stond tussen hem en de rivier.
De man peuterde een steen uit de muur en smeet hem in het water. Hij dronk met zijn oren
het geluid van het opspattende water. Zijn mond was nog steeds even droog, maar het deed
hem goed! Plons. Nog een steen, En nog een. En nog een. Het spattende water leek te
zeggen: “ Hé, waarom gooi je al die stenen naar me? Wat heb je daar nu aan? Houd daar
eens mee op!” “Ik heb er heel veel aan,” antwoordde de man, ‘ dus ik denk er niet aan om
ermee te stoppen. Allereerst klinkt het opspattende water me als muziek in de oren, als regen
in mei die alles doet groeien en bloeien. Daarbij wordt de muur lager met elke steen die ik
gooi en kom ik dichter bij het stromende water. De muur scheidt ons en de enige oplossing
om die scheiding teniet te doen, is het afbreken van de muur”.

Agenda:
September:
Vrijdag 2 september om 11.00 uur Gatha klas bij Qadira Hendriks Franssen
Maandag 12 september: 20.00 uur “Zoektocht naar jezelf en soefisme”; in het soefi
centrum Den Bosch :zaal open vanaf 19.30 uur. Met: Ali Can Yurdakul
Zondag 25 september 11.00 uur informele dienst in het soefi centrum Den Bosch
Spreker: Puran Winter. Thema: soefisme in het dagelijks leven.
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@planet.nl of tel. 0623148145 ( coördinator)
Qadira Hendriks Franssen: trudy@kennekeshoek.nl of tel. 0412402689
Ali Can Yurdakul : alican.1@kpnmail.nl

