
 

 

Nieuwsbrief Soefi centrum Arnhem  

Januari  2020 

 

Beste mensen, 

Binnenkort vind de jaarwisseling plaats en beginnen we aan het nieuwe jaar 

2020.  Wij wensen u toe dat u in het volgend jaar veel Liefde, Harmonie en 

Schoonheid mag ontvangen. Een jaar met nieuwe kansen en 

mogelijkheden. Misschien heeft u dromen en idealen over hoe uw 

toekomstig leven er uit zou kunnen zien. 

 

 

 Hazrat Inayat Khan is zijn idealen gaan uitvoeren. Samen met zijn familie 

reisde hij naar Amerika en Europa om over de prachtige liefdevolle soefi 

boodschap te vertellen. 

 



 

Om inspiratie te krijgen over dromen en idealen kunt u op zondag 5 januari 

om 11.00 uur naar de Universele Eredienst in het soefi centrum Arnhem 

waar de lezing zal gaan over “I have a dream”, ik heb een droom.  

Saraswati de Vries zal de lezing verzorgen. 

Adres: Vrijmetselaarsgebouw Arnhemsestraatweg 360 

6881 NK Velp 

Na afloop is er gelegenheid om bij een kopje koffie of thee met elkaar na te 

praten over dit mooie onderwerp en vragen te stellen aan Saraswati. 

Wij zijn heel benieuwd naar uw dromen en idealen. 

 

Over Saraswati kunt u meer informatie vinden op haar website: 

https://www.dianadevries.nl/ 

   

Nocturne in c 

klein.mp3  

 

Uit de Gayan: 

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 veranderingen uit. 

 

https://www.dianadevries.nl/


 

 
 

  
 
 

De Lotusclub.  

 

In januari gaan wij verder met het thema rondom de poolvos en het 

noorderlicht. Wij zijn al met ontwerpen begonnen en gaan het nu verder 

uitwerken met diverse materialen en papier . 

 

Het nieuwe jaar brengt ook nieuwe mogelijkheden en kansen , wat is jullie 

wens en droom voor dit frisse nieuwe jaar 2020? 

Ook binnen onze Lotusclub zullen er weer inspirerende verhalen , 

ervaringen , creatieve ideeën en zoveel meer worden gedeeld .  

Samen gaan wij er weer een mooi jaar van maken !!! 

 

Alle kinderen/jongeren zijn hierbij van harte welkom .  

Graag i.v.m. de voorbereidingen aanmelden 

bij  annemariesuijk@gmail.com  

Met warme wintergroeten,  

Annemarie/ Ama  

 

 

mailto:annemariesuijk@gmail.com


“ Het Boeddha land”:  

Veronderstel dat het licht van wijsheid over dit sombere rijk schijnt, dat 

de regen van mededogen erop neervalt, dat het vertrouwen begint 

wortel te schieten en dat de bloemen van de vreugde hun heerlijke geur 

beginnen te verspreiden. Dan wordt dit duivels rijk verandert in 

Boeddha’s Reine land. En juist zoals een zachte wind en enkele 

bloesems op een tak ons spreken over de komende lente, zo is het 

wanneer een mens de Verlichting bereikt: gras, bomen, bergen, rivieren, 

alle dingen ter wereld beginnen dan te trillen van een nieuw leven. 

Wordt ’s mensen geest rein, dan wordt geheel de hem omgevende wereld 

rein. 

 

U bent van harte welkom in ons Soefi centrum Arnhem en hopen u bij onze 

activiteiten te mogen ontmoeten.  

Mocht u vragen hebben over het soefisme dan kunt u ons aanspreken bij 

de diensten of ons hierover een mail sturen. 

Het bestuur van het Soefi centrum Arnhem. 

 

Agenda: 2020 

 

 

5 januari: Saraswati de Vries 

2 februari: Sakya van Male 

1 maart: Kadir Troelstra 

5 april: Amir Smits 

3 mei: Shakti Hollmannová 

7 juni: Rabia Molendijk. En regiodag. 

 



Uit verhalen verteld door Inayat Khan: In de gedaante van een mens 

Een alom vermaarde ziener ging Jalal ud-din Roemi opzoeken, toen deze 

opperrechter was in de stad Kazi. Het was Sjamz ud-din Tabriz. Hij 

verscheen aan de rechter in de gedaante van een wildeman. 

Om te beginnen smeet hij al Roemi’s manuscripten in de vijver, Roemi keek 

hem aan, vroeg zich verwonderd af waarom hij al die kennis weggooide en 

vroeg hem waarom hij dat deed. 

De zogenaamde zwerver zei: “omdat je je hele leven hebt zitten lezen. Nu 

moet je één stap verder gaan. Je moet gaan begrijpen wie je bent en waar 

je staat. Alles bestaat uit letters. Als je die kon lezen, kon je het leven lezen 

en zou je groter zijn dan welk geschrift ook, beter dan welke traditie ook, die 

je ter ore kwam. Dan zou je het geheim van het hele bestaan kunnen 

ontsluieren.” 

Toen Roemi de man aankeek, zijn gelaatsuitdrukking zag en hoorde wat hij 

zei, was hij zo getroffen dat hij in zijn dagboek schreef: “De god die ik mijn 

leven lang heb aanbeden, is vandaag aan mij verschenen in de gedaante 

van een mens.” 

 

 

Droom van een nieuwe wereld, Hella Kuipers. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_9RT2nHD6CQ 

 

Dvorák Symphony no.9 “New World” met Celibidache en de Münchener 

Philharmoniker in 1991 

https://www.youtube.com/watch?v=_9RT2nHD6CQ

