
 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch april 2019. 

 

 

 

Lieve mensen,  

elk jaar ben ik weer verwondert over de geweldige schoonheid van de natuur. In dit 

jaargetijde komen uit de kleinste takjes weer voorzichtig bloemen en blaadjes tevoorschijn en 

roepen:  kijk naar mij, ruik mijn heerlijke geuren. En zo ontmoet ik de bloesem, de vlinders 

en de bijtjes die al volop zoemen en ook op deze heerlijke geuren en kleuren afkomen.  

 

 

 

Ontmoetingen zijn altijd heel bijzonder. Met je dierbaren; soms heb je hen lange tijd om je 

heen en in je hart, maar moet je ze hier op aarde weer loslaten wat zowel pijnlijk als heel 

liefdevol kan zijn. Gelukkig kun je ze in je hart blijven meedragen, samen met de dierbare 

herinneringen. Er zijn ook ontmoetingen met nieuwe zielen op deze aarde die je leven weer 



kunnen verrijken. En dan natuurlijk de meest bijzondere ontmoeting: de ontmoeting met 

God, diep in jezelf als je je hart hebt geopend, als je helemaal stil bent geworden. Je wilt wel 

altijd daar zijn en blijven, samen met God.  

 

 

 

Uit de Gayan: Het ontdekken van een dwaling is het ontsluieren van het licht.  

 

Maar het leven vraagt vaak heel andere dingen van je en om dan in verbinding te blijven 

valt natuurlijk niet mee, maar de verbinding met God kan je helpen. Het geeft je een 

liefdevol hart en maakt je licht van binnen en zo straal je dit licht ook dan ook weer naar de 

wereld uit, met een liefdevol hart. 

En ook uit de Gayan: 

Indien je in het visioen van het verleden leeft,                                                                                                                

droom voort en open je ogen niet voor het heden.                                                                                                              

Indien je in het eeuwige leeft,                                                                                                                                         

bekommer je dan niet om de dag van morgen.                                                                                                                  

Maar…. Indien je leeft voor de dag die komt,                                                                                                                     

doe dan alles, wat je kunt om de toekomst voor te bereiden…. 

 

En in het Evangelie van Boeddha staat:  



De lotusbloem bloeit overal, zelfs op een berg afval.                                                                               

Haar zuivere geur brengt het hart in verrukking.                                                                                             

Volg de ontwaakten                                                                                                                                                 

en te midden van de onwetende massa                                                                                                                                             

zal het licht van uw wijsheid zuiver stralen.                                                                                                           

Zoals de maan van achter de wolken tevoorschijn komt en schijnt,                                                    

bevrijdt de meester zich van onwetendheid om te wereld te bevrijden.                                        

Wees een licht voor uzelf.          

 

 

Er zijn binnen het soefisme verschillende mogelijkheden om anderen te ontmoeten en 

inspiratie op te doen over verbinding, het hart openen en meer over het soefisme te ervaren. 

Dit kan in het soefi centrum Den Bosch op maandag 8 april om 19.00 uur bij de klassen. De 

informatie heirover vind u in de agenda. En bij de soefi dienst op zondag 28 april waar 

Shakti Hollmannová zal spreken over “ de Ontmoeting”.  

Verder maak ik u attent op het concert van Khosh Neva met een inleiding van Shaikh-al-

Mashaik Mahmood Khan inzake Soefisme en muziek op zaterdag 13 april a.s. om 19.00 uur 

in de Anna Paulownastraat 78 te Den Haag   

 

https://www.youtube.com/watch?v=-2IEnhO7Zg0 

https://www.youtube.com/watch?v=lOUPtqz5cF8 

In het weekeinde van 17 t/m 19 mei is er een bijeenkomst in klooster de Weyst in Handel ( 

Noord Brabant) over verbinding, georganiseerd door soefi contact. U vind informatie 

hierover in de extra flyer in de bijlage. 

https://www.youtube.com/watch?v=lOUPtqz5cF8


En nog een herinnering voor de opendagen in  de soefi tempel te Katwijk op 11 en 12 mei. 

Thema : Pad van bereiking. Info zie bijlage.  

  

Rumi : “De hemelse molen” 

Wat nut heeft een lamp zonder olie? Een kaars zonder vlam?                                                     

Wat zijn een harp en luit voor wie niet kan horen?                                                                      

Een bloementuin voor wie niet kan ruiken?                                                                                   

Een landvogel op zee verdrinkt. Wie een molen bezoekt onder graan, wordt hooguit wit van 

haar en jaar.  

Neem mee je graan en laat het malen door de hemelse molen.                                                         

Het koninklijke koren, het goddelijk graan, wordt meel van macht, meel van kracht. 

 

In het soefi centrum Den Bosch:  

• Maandag 8 april is  de eerstvolgende oriëntatie en soefisme klas :  aanvang 19.00 

uur. Deze klas duurt tot 20.15 uur en is voor belangstellenden en broederschap/ 

zusterschap  leden. Daarna begint om 20.30 uur de Gatha klas voor moerieds. 

Adres: Antonius van Alpenstraat 1 Den Bosch 

Graag u van te voren even aanmelden bij Saraswati : harpsaraswati@gmail.com of tel. 

0623148145 of bij  Ali Can : alican.1@kpnmail.nl  of tel. 0653168044 

• Zondag 28 april om 11.00 uur Soefi bijeenkomst in het soefi centrum Den Bosch. 

Spreker is:  Shakti Hollmannová. Thema: “ de Ontmoeting” 

Na afloop kunt u over dit mooie thema, onder het genot van een kopje koffie of thee, 

met Shakti en met elkaar van gedachten wisselen. 

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



 
 

 

 

 

Bijzondere activiteiten:  

• zaterdag 13 april a.s. om 19.00 uur Khosh Neva in de Anna Paulownastraat 78 in 

Den Haag. 

• 11 en 12 mei: open soefi dagen in de soefi tempel te Katwijk aan zee. Het thema is 

deze dagen : Het geheim van ons leven. Informatie vind u in de bijlage. 

• 17 t/m 19 mei  soefi bijeenkomst in klooster de Weyst in Handel ( Noord Brabant) . 

Informatie zie bijlage. 

• 1 tm 10 juli 2019 : zomerschool ( Engels talig)  in Fazal Manzil, het huis waar 

Hazrat Inayat Khan met zijn familie leefden en soefi bijeenkomsten hield, in 

Suresnes. ( Parijs/ Frankrijk)  Adres: 13 Rue de la Tuilerie 92150 Suresnes, France 

Voor informatie zie bijlage. 

• 16 t/m 25 juli 2019 : de zomerschool in de soefi tempel te Katwijk.  Thema: Het 

verdiepen van wijsheid. De informatie vind u in de bijlage. 

 

Ik wens u een heel mooie tijd toe met bijzondere ontmoetingen op uw pad en wie weet bij 

een van onze bijeenkomsten. Wees welkom. 

Saraswati  
 

  



       

 

Rumi: 

Het diepste bewustzijn 

In de mens is als de  

Wortel van een boom.  

Zoals aan het harde  

hout van een boom 

bladeren ontspruiten, 

zo groeien in onze ziel 

en geest de balderen al 

naargelang de wortels. 

Van de bomen van het  

Geloof wieken vleugels 

Op naar de hemel: 

Stevig geworteld in de aarde 

En met de takken tot 

Aan de hemel reikend. 


