
                                                    

 

      Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch  februari 2017. 

“ Iedere stap op Uw pad brengt mij nader tot U, iedere ademhaling, in de gedachte aan U, 

brengt mijn geest in verrukking, ieder spoor van Uw glimlach inspireert mijn ziel, iedere 

traan, geschreid in liefde voor U, Geliefde, brengt heel mijn wezen in verrukking”. 

                            Uit de Raga’s en Gamaka’s van Hazrat Inayat Khan  

                            

 

Lieve mensen, 

In deze tijd van veranderingen kunnen we wel eens onzeker worden. Wat zal er gebeuren in 

de toekomst met de mensen in de wereld? Hoe kunnen we inzicht hebben in de 

gebeurtenissen en kan ik mijn pad nog wel goed gaan? En dan denk ik; ja, ik kan mijn pad 

altijd gaan want het brengt me nader tot God en ik word geleid door de Geest van Leiding. 

 En dan zie ik angst en verbijstering en vele mensen die protesteren en opkomen tegen 

beperkingen, onrecht, geen vrijheid, niet mogen zijn wie je bent en dan is het moeilijk om nog 

vertrouwen te hebben in hoe de wereld verandert en waar of wat het ons brengt en dus wil 



ik en vele anderen iets doen zodat we misschien invloed kunnen uitoefenen op de 

veranderingen.  

In elk geval probeer ik de verbinding te houden met de schoonheid in het leven, verbinding 

met het Goddelijke in de mens en vooral verbinding met de Liefde, Harmonie en Schoonheid 

in mijzelf en anderen. Met het Goddelijk Licht in mij en ik probeer dit alles zoveel mogelijk 

aan anderen te geven, de wereld in te zenden. En door het Goddelijke in anderen te zien en 

ervaren en me ermee te verbinden krijg ik inspiratie en weet ik elke dag wat ik ga doen. Niet 

voor iedereen is het vanzelfsprekend om zich te  verbinden. Soms hebben mensen moeite 

daarmee. Via de oefeningen van het soefisme kun je daar prachtig inzicht in krijgen en 

ervaring mee opdoen. Is het niet fantastisch om broeders en zusters te hebben op dit soefi 

pad. Dat voelt heel rijk.  

                                                      

 

Op 25 maart 2017 is er “ de dag van het Zuiden” met als thema “ Het Licht in mij” Dit is 

een soefi dag waar je ervaring kunt opdoen met en over het soefisme. Het zal dit keer in 



Eindhoven plaatsvinden. Hoe mooi, de stad van het licht. In de flyer is daar meer informatie 

over en u kunt zich opgeven voor deze dag.  

Ook in ons eigen soefi centrum*  kunt u klassen volgen over het soefisme. Op maandag 13 

februari is er om 20.00 uur weer de klas: “ Zoektocht naar jezelf en soefisme” . Dit keer zal 

Qadira u iets vertellen over de Gatha’s  en  een visualisatie en meditatie met u doen. Wees 

welkom om het eens mee te maken. Natuurlijk is er ook weer een soefi dienst. Deze is op 

zondag 26 februari aanvang 11.00 uur en het thema zal zijn “ het leven als symfonie” met 

als spreekster Shakti Hollmannová. Er zal ook live viool en harp muziek zijn. Bij de klassen 

op vrijdag ochtend van Qadira Hendriks Franssen  kunt u zich o.a. verdiepen in de Gatha’s. 

Ik wens u allen veel inspiratie toe en hoop dat u door het Goddelijk Licht verwarmt zult 

worden en dit voor u als een kompas mag dienen in deze bewogen tijd.  

Saraswati 

 

Uit de Geur van de woestijn: “De dingen van deze wereld” van Sheikh Ansari 

“iemand vroeg eens aan de Heilige Profeet:                                                                           

Wat kunt U zeggen over de dingen van deze wereld? De Profeet zei:                                       

“Wat kan ik erover zeggen? Ze worden door noeste arbeid verkregen, bewaard door 

voortdurende waakzaamheid en opgegeven met spijt.” 

Februari:                                                                                                                                         

13: klas “zoektocht naar jezelf”   aanvang 20.00 uur                                                                    

17: aanvang 10.30 uur - oriëntatie en meditatie klas (Gatha klas) bij Qadira Hendriks 

Franssen                                                                                                                                     

26: Soefi dienst: spreker Shakti Hollmannová . Thema : “het leven als Symfonie” met viool 

en harp muziek van het  duo “concerto Alankara”. 

Maart: 

13: klas “zoektocht naar jezelf”   aanvang 20.00 uur                                                                       

17: aanvang 10.30 uur - oriëntatie en meditatie klas (Gatha klas) bij Qadira Hendriks 

Franssen                                                                                                                                                  



25:  Dag van het Zuiden aanvang 9.30 uur ( nadere informatie zie flyer)                                                                                                                             

26: Universele Eredienst aanvang 11.00 uur spreker: Hakima Wuester          

April: 

10: klas “zoektocht naar jezelf”   aanvang 20.00 uur                                                                            

21:  aanvang 10.30 uur - oriëntatie en meditatie klas (Gatha klas) bij Qadira Hendriks 

Franssen                                                                                                                                 

23: Soefi dienst aanvang 11.00 uur. Spreker: Maharani de Caluwé 

Mei: 

8:  klas “zoektocht naar jezelf”   aanvang 20.00 uur                                                                      

19:  aanvang 10.30 uur - oriëntatie en meditatie klas (Gatha klas) bij Qadira Hendriks 

Franssen                                                                                                                                           

28: Soefi dienst aanvang 11.00 uur   spreker: MarYam Mildenberg  

Juni: 

12: klas “zoektocht naar jezelf”   aanvang 20.00 uur                                                                    

16: aanvang 10.30 uur - oriëntatie en meditatie klas (Gatha klas) bij Qadira Hendriks 

Franssen                                                                                                                                         

25: Universele Eredienst aanvang 11.00 uur  spreker: Ganesh van der Veer 

Juli:  

5: Aanvang Internationale soefi zomerschool in de tempel te Katwijk aan Zee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Adres van het soefi centrum Den Bosch: nieuwstraat 24 in Den Bosch. 

Voor informatie: Saraswati de Vries: harpsaraswati@kpnmail.nl of tel. 

0623148145 

Saraswati de Vries: harpsaraswati@kpnmail.nl of tel. 0623148145  ( coördinator)                                                        

Qadira Hendriks Franssen: trudy@kennekeshoek.nl of tel. 0412402689                                                        

Ali Can Yurdakul : alican.1@kpnmail.nl                                                                                 

Frans Slieker :   frans.slieker48@gmail.com                                                                            

Sabine Slieker: sabine.slieker@gmail.com  
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