
 

 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch januari 2018. 

  

Lieve mensen, 

 

Vandaag nemen we afscheid van 2017 en krijgen we volop de gelegenheid om 

2018 vorm te geven. Ik laat wat herinneringen komen over de tijd vanaf mijn 

geboorte hier op aarde. De bijzondere ontmoetingen die ik heb gehad en die mij in 

mijn leven vergezeld hebben. De eerste bijzondere ontmoeting is natuurlijk die 

met mijn liefdevolle ouders die zo blij met mij waren en ik met hen. 

Herinneringen van liefde, warmte en geluk. Met mijn broers komen daar 

variaties bij op dit thema; op ontdekking gaan , elkaar in de haren zitten, ja alles 

hoort er natuurlijk bij.  

 

 

 

Er was ook altijd mijn ontmoeting met God. Ik sprak met Hem ook al wist ik 

toen nog niet dat Hij God heette. Ik draag Hem in mijn hart en ben vaak diep 

ontroert. Hij begeleid mij op mijn pad. Ik wist niet dat Hij zo belangrijk in mijn 

leven zou zijn. 

Dan vergeet ik nooit  Dolores, een Spaans meisje op de camping. We waren 

ongeveer 5 jaar en ik vond haar prachtig. Heel donker zwarte ogen en mooi 

krullend zwart haar, wat natuurlijk heel anders was dan mijn blonde steile 



haren. We communiceerden met een liefdevol hart want elkaars spreektaal 

spraken we niet en zo speelden we bijna elke dag met elkaar.  

 

Dan een andere heel belangrijke ontmoeting in mijn leven; het leven van de harp. 

Dit heeft me vaak van ontroering aan het huilen gebracht en ik ben nog elke dag 

dankbaar dat ik de harp en haar muziek in en om mij heen heb en dat ik anderen 

even iets kan laten ervaren van de schoonheid van dit prachtige instrument.  

  

Als een wonder is het soefisme op mijn pad gekomen. Daarmee voel ik mij ook 

heel diep verbonden en ook hiervoor ben ik elke dag dankbaar. Vooral Maharani  

dank ik :zij heeft mij meegenomen naar deze wereld van Liefde. Harmonie en 

Schoonheid.  

 

Veel mooie ontmoetingen heb ik in mijn leven gehad en ik verheug mij om ook in 

het jaar 2018 mooie ontmoetingen te hebben. En als je God in de ander ziet dan 

wordt het zo prachtig en herken je Hem in vele anderen: het jongetje in de 

supermarkt , de stratenmakers tijdens een vakantie, warme liefdevolle mensen 

die het soeficentrum Den Bosch bezoeken. Ik voel me heel gelukkig en wil 

iedereen uitnodigen om het hart te openen voor een liefdevol 2018 . Misschien 



wilt u iets delen over uw ontmoetingen in het leven. Dit kan in ons soefi 

centrum Den Bosch. Hier kunt u ook meer te weten komen over het soefisme en 

elkaar ontmoeten bij een van de volgende activiteiten: 

Op dinsdag 9 januari om 19.00 uur bent u van harte welkom bij onze klas 

“Oriëntatie en soefisme”. Deze duurt tot 20.15 uur.  Ali Can Yurdakul  zal u  

meenemen in de soefiwereld van de :adem  

Uitgangspunt zullen de woorden van Hazrat Inayat Khan uit “ Een Oosterse 

rozentuin” zijn waarin hij prachtig over de adem verteld. 

Daarbij doen we een ademhalingsoefening en een wazifa. 

 

Aansluitend om 20.30 uur  begint daarna de Gatha klas welke dit keer door 

mijzelf geleid zal worden. In deze klas behandelen we het boek van Hazrat 

Inayat Khan “de Gatha’s” . Daarnaast zullen we ook de gebeden bestuderen en 

een ademhalings oefening en concentratie oefening doen.  

Adres: Antonius van Alpenstraat 1 Den Bosch                                                                      

Mocht u belangstelling hebben en meer informatie willen hebben hierover neem 

dan gerust contact op met mij via: harpsaraswati@kpnmail.nl . 

“Wanneer een wens een voortdurende gedachte wordt,                                                                                                            

is zijn vervulling verzekerd” Uit de Gayan. 

Op Zondag 28 januari om 11.00 uur  zal er een informele soefi dienst zijn in het 

soefi centrum Den Bosch.  

Shakti Hollmannová zal spreken over het thema “ De Ontmoeting” . Na afloop 

is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te 

ontmoeten en van gedachten te wisselen. U bent van harte welkom. 

Ik wens u een heel mooi , liefdevol 2018 toe met prachtige ontmoetingen. 

Saraswati        

mailto:harpsaraswati@kpnmail.nl


 

 

 

 

Januari :  

Dinsdag 9: Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur daarna Gatha 

klas van 20.30 uur tot 21.45 uur.                                                                                                                             

Zondag 28 : Soefi dienst: Spreker Shakti Hollmannovä in het Zen centrum Den Bosch. Aanvang 11.00 uur. 

Februari: 

Dinsdag 13 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur daarna Gatha 

klas van 20.30 uur tot 21.45 uur.                                                                                                                          

Zondag 25 : Soefi dienst. Spreker MusaVir Smaling  in het Zen centrum Den Bosch. Aanvang 11.00 uur. 

Maart: 

Dinsdag 13 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur daarna Gatha 

klas van 20.30 uur tot 21.45 uur.                                                                                                                   

Zaterdag 24 : Dag van het Zuiden ?                                                                                                                   

Zondag 25 : Soefi dienst. Spreker Hakima Wuester  in het Zen centrum den Bosch. Aanvang 11.00 uur. 

April: 

Dinsdag 10 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur daarna Gatha 

klas van 20.30 uur tot 21.45 uur.                                                                                                                     

Zondag 22 : Soefi dienst, Spreker Maharani de Caluwé in het Zen centrum Den Bosch. Aanvang 11.00 

uur. 

Mei: 

Dinsdag 8 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur daarna Gatha 

klas van 20.30 uur tot 21.45 uur.                                                                                                                      

Zondag 27 : Soefi dienst. Spreker:At de Roos in het Zen centrum Den Bosch. Aanvang 11.00 uur. 

Juni: 

Dinsdag 12 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur daarna Gatha 

klas van 20.300 uur tot 21.45 uur.                                                                                                                    

Zondag 24 : Soefi dienst, spreker Ganesh van der Veer in het Zen centrum Den Bosch. Aanvang 11.00 uur. 


