
 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch april 2018. 

 

 

 

Lieve mensen, 

De tijd van de lente is aangebroken, een tijd waar je echt naar kunt verlangen. 

Ik herinner me dat in het verleden de forsythia uitbundig bloeide op 14 maart, de 

dag dat mijn moeder jarig was. Deze week zag ik voorzichtig een gele gloed van 

deze prachtige struik, wel wat laat dus maar zeer welkom. Net als de vogels die 

mij toezingen. “Kom mee naar buiten allemaal dan zoeken wij de wielewaal.” 

Prachtig lied vond ik dat en enige jaren geleden zat er een wielewaal in mijn tuin 

en heb ik haar voorzichtig waargenomen en geluisterd naar haar lied.                              

 https://www.youtube.com/watch?v=7tsVUR-5wYc 

 

En dan zie je jonge diertjes, pas geboren. Nu nog dicht bij hun moeder, maar de 

eerste schreden zijn gezet om hun “melodie” in dit leven hier op aarde te zingen 

en al snel zullen ze op ontdekking gaan. En als ik dan terug denk aan mijn eigen 

kind dan weet ik dat ik los moeten laten. Vol vertrouwen weten dat hij het zal 

https://www.youtube.com/watch?v=7tsVUR-5wYc


redden in dit leven. Weten dat God hem een lichtje zal geven zoals zo mooi 

bezongen wordt in Das Knaben Wunderhorn van Mahler. En dat er gelukkig 

veel mooie liefdevolle mensen op aarde zijn die je kunt ontmoeten en bij wie je 

terecht kunt. En wat ook zo geweldig is; dat het soefisme haar melodie zingt in 

dit leven hier op aarde en dat je hiernaar kunt luisteren, meezingen en zo je leven 

kleur kunt geven en een leven creëert van Liefde, Harmonie en Schoonheid, 

samen met gelijkgestemde zielen. Met elkaar, harmonieus, want dat kan de 

wereld wel gebruiken, harmonie. En mocht u denken “ ja, harmonie, dat is 

geweldig, maar ik zou er meer van en over willen weten “ dan kan dat op 5 mei 

op de dag van het Zuiden welke dit keer in het prachtige Maastricht 

plaatsvindt. Meer info vindt u op de flyer.   

 

 

 

Harmonie kan ook betekenen dat je soms dingen los moet laten om in harmonie te 

kunnen zijn met de wereld om je heen. Dat los laten kunnen wel moeilijke 

processen zijn. Je probeert je te onthechten; afstand te doen van wereldse 

genoegens en materiële bezittingen. Je brengt een behoefte, een neiging, een genot 

op een hoger niveau. U denkt misschien, dat is wel heel moeilijk en ik wil daar 

wel meer over weten. Dat kan bij onze volgende soefidienst op 22 april. 

Maharani de Caluwé zal een lezing houden over onthechting. U bent vanaf 

10.40 uur van harte welkom en om 11.00 uur zal de dienst beginnen. Na afloop 

is er gelegenheid om van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje 

koffie of thee. 

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



        

U bent ook welkom bij onze klassen op de 2e dinsdag van de maand. Hier kunt u 

meer over het soefisme te weten komen bij onze oriëntatie en soefisme klas, 

aanvang 19.00 uur, of bij de Gatha klas, aanvang 20.30 uur ,die daarop 

aansluit. De eerst volgende is op dinsdag 10 april en zal dit keer door Ali Can 

Yurdakul geleidt worden.   Adres klas oriëntatie en soefisme en Gatha:    

Antonius van Alpenstraat 1, ’s-Hertogenbosch   

Op 25 en 26 mei zijn er open soefi dagen in de soefi tempel te Katwijk aan zee. 

Deze dagen gaan over “ muziek van het leven” .  

                                                    

 Voor de ontwikkelde mens is het leven muziek, een symfonie 

waarbinnen ieder zijn/haar taak te vervullen heeft. 

Hazrat Inayat Khan    

In de bijlage vind u verder informatie hierover. 

 

Ik wens u een mooie tijd van verwondering toe. 

Saraswati         

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

Adres klas oriëntatie en soefisme en Gatha:    Antonius van Alpenstraat 1, ’s-Hertogenbosch        

Voor informatie: Saraswati de Vries: harpsaraswati@kpnmail.nl Tel: 0623148145 

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

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.                                                                                                                    



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. Thema: Onthechten 

Mei: 

Zaterdag 5 mei : Dag van het Zuiden  te Maastricht . Aanvang 10.00 uur tot 16.00 uur.                                                                                                                  

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:Saraswati de Vries in het Zen centrum Den Bosch. 

Aanvang 11.00 uur. Thema: Mijn bron van inspiratie. 

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.     

Juli:     

   Zomerschool 2018 

In 2018 zal de internationale zomerschool plaatsvinden van 25 juli tot en met 4 augustus, 

in de soefitempel Murad Hassil in Katwijk. Van 25 t/m 31 juli is de zomerschool bestemd 

voor moerieds en is de voertaal Engels. Van 2 t/m 4 augustus zijn ook broederschapsleden 

welkom en is de voertaal Nederlands. Voorafgaand aan de zomerschool is er van 21 t/m 23 

juli een besloten retreat voor workers.      Thema: The secret lies in beauty 

 

                       


