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Lieve mensen, 

Soms bied het leven je kansen om weer eens goed naar jezelf te kijken. Een dirigent die erg 

veel woorden nodig had om zijn idee duidelijk te maken, wat tot gevolg had dat de 

orkestleden juist verder weg raakten, letterlijk achterover leunden en niet genoeg in zich 

opnamen. Het liet mij op die manier weer zien hoe belangrijk het is spaarzaam met woorden 

te zijn.  

Liever weinig woorden, woorden die alleen gaan over de essentie. Of misschien zelfs 

helemaal geen woorden. Want in de stilte is er Schoonheid, ruimte voor verwondering, 

luisteren vanuit de diepte van je hart. Dan is er de stilte om God alle ruimte te geven om tot 

je te spreken.  Je laten leiden door:  “De onzichtbare Leiding”.  

 

Als je stil bent dan merk je hoeveel er is om naar te luisteren. Prachtige vogel geluiden, de 

roep van iemand die hunkert naar een luisterend oor. Maar ook tussen alle woorden door 

luisteren naar de essentie. In het orkest naar de boodschap van de dirigent, want dan is er de 

mogelijkheid om het zo te spelen zodat de muziek straks bezield gaat klinken, zoals hij het 

voelt. 

En als ik dan toch in de stilte iets wil laten horen dan is er in die stilte mijn gebed, mijn 

gebed aan God. Mijn dank dat ik hier zomaar mag zijn. Dat ik probeer onder Zijn Leiding 



mijn taak te vervullen hier op aarde. En dat ik hoop dat de wereld groeit in Liefdevol zijn, 

in het vinden van Harmonie, en dat de Schoonheid iedereen mag verwonderen.   

Muziek kan je daar soms heel mooi in meenemen. Bijvoorbeeld in het volgende lied van 

Nesrine Belmokh 

https://www.youtube.com/watch?v=DahWD3LtMhw 

 

Het is een gebed voor al je Goden 

Neem de tijd en vraag hen om hun zachtheid 

Bid voor jou, voor hen, voor mij 

dat uiteindelijk de woede sterft 

Bid voor jou, voor hen, voor mij 

dat we de angst kunnen verdrijven 

Zonder doel, zonder lotsbestemming 

Alleen het idee van de oneindigheid 

Een beetje vrede, vreugde, schoonheid 

in een wereld die moet balanceren 

Een beetje vrede, vreugde, schoonheid 

in een wereld die meer moet liefhebben 

Dit is een gebed voor al uw Goden 

Neem de tijd en vraag hen om hun zachtheid 

 

Ook wil ik bidden voor al diegene die zo ziek zijn en hulp nodig hebben. En voor Frans 

Roza die recentelijk overleden is. Hij was in het verleden de zeer bevlogen penningmeester 

van het soefi centrum Den Bosch en heeft voor ons ook veel betekend met zijn liefdevolle 

bescheiden houding zoals hij in het leven stond. Ik herinner mij hem met een open mind, een 

vrolijk gezicht, zacht in woorden en daden, me wegwijs makend in de wereld van de getallen 

https://www.youtube.com/watch?v=DahWD3LtMhw


en gebruiken die bij een organisatie horen. Dank je wel lieve Frans; goede reis naar waar we 

allen heen zullen gaan. 

Rumi: Waar is God?: 

https://www.youtube.com/watch?v=UhQr7IdgGa8 

 

Onze Qadira Hendriks Franssen schreef liefdevol het volgende : 

Ben vandaag naar de afscheidsbijeenkomst van Frans Roza geweest. 

Het was een sfeervolle herdenking waar Frans zijn familie, liefdevol vertelde over zijn 

leven. Zijn bescheiden maar krachtige aanwezigheid dat herinner ik mij vooral. Altijd 

helpend waar hij kon.                                                                                                                        

Ook voor Den Bosch heeft hij vele jaren liefdevol werk verzet.                                               

Ik denk daar met waardering aan terug. 

Voelde me daar ook aanwezig namens jullie en de mensen uit Den Bosch . 

Wilde dit delen met jullie. 

Lieve soefigroet  

Qadira 

Rumi: When I die 

https://www.youtube.com/watch?v=SEwJm-RPhNE 

 

Even stilstaan in dit drukke leven. Even diep voelen. Hoe belangrijk is de verbinding met 

het Licht in ons, de onzichtbare leiding. Luisteren  

Zoals in de Gayan beschreven staat: 

“Uw fluisteren in de in de oren van mijn hart brengt mijn ziel tot extase.                                    

De vreugdegolven, die opwellen in mijn hart, worden een net waarin Uw levend woord zich 

wiegt.                                                                                                                                        

Geduldig verbeidt mijn hart Uw woord doof voor al wat komt van buitenaf.                           

Spreek nogmaals tot me. 

Armand Amar - Poem Of The Atoms (Bab'Aziz):  

https://www.youtube.com/watch?v=si6rLeYU5BQer 

Wilt u nog meer te weten komen over de onzichtbare Leiding  of over wat het soefisme voor 

u kan betekenen, dan bent u welkom bij onze diensten en klassen van het soefi centrum den 

Bosch. 

https://www.youtube.com/watch?v=UhQr7IdgGa8
https://www.youtube.com/watch?v=SEwJm-RPhNE
https://www.youtube.com/watch?v=si6rLeYU5BQer


Op 24 februari zal Rabia Molendijk  spreken over 

“ De onzichtbare Leiding”  tijdens onze informele dienst in het Soefi centrum Den Bosch. 

De aanvang is 11.00 uur. Na afloop kunt u nog onder het genot van een kopje koffie of 

thee, met Rabia en met elkaar van gedachten wisselen over dit prachtige thema. 

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

 

 

Of inspiratie opdoen bij onze klassen. 

De eerstvolgende oriëntatie en soefisme klas zal zijn op maandag 11 februari 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 

Ik wens u een liefdevolle tijd toe met ook de mogelijkheid om stil te zijn en te luisteren naar 

de stem diep in u. 

Saraswati 

 

Februari: 

11: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Saraswati de Vries 

        20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door  Ali Can Yurdakul  

24: 11.00 – 12.00 uur  soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker Rabia Molendijk . Thema: 

“De onzichtbare Leiding”.  

Maart: 

11: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Ali Can Yurdakul 

        20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Saraswati de Vries 

23: optie dag van het zuiden 



24: 11.00 – 12.00 uur  soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Sakya van Male 

April: 

8: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Saraswati de Vries 

        20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Ali Can Yurdakul  

28: 11.00 – 12.00 uur  soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Shakti Hollmannová 

Mei: 

13: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Ali Can Yurdakul 

        20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Saraswati de Vries 

26: 11.00 – 12.00 uur  soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Ganesh van der Veer 

Juni: 

10: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Saraswati de Vries 

        20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Ali Can Yurdakul  

23: 11.00 – 12.00 uur  soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Ali Can Yurdakul    

 

 

 

 

 


