
 

 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch mei 2017. 

 

 

Lieve mensen,  

Terwijl  de vogels mij toezingen met hun zuivere steeds herhalende maar ook variërende 

klanken, begroet ook de zon mij en ik de zon op deze stralende nieuwe dag. Uw Licht is in 

alle vormen, Uw liefde in alle wezens, zoals in het gebed Salat beschreven is. Hoe mooi kan 

een dag beginnen. En als je dan bedenkt dat we met onze gedachten, met wat we doen, met 

wie we zijn, zoveel Licht en liefde in de wereld kunnen brengen, dan begeef ik mij vol 

enthousiasme aan mijn taken en laat mij leiden door Harmonie, Liefde en Schoonheid. 

“ De  bloemen spreken mij van Uw liefelijkheid en zeggen mij hoe mooi U bent” ( Vadan) 

 

En daar geniet ik elke dag intens van; zomaar als ik naar buiten kijk of even een 

wandelingetje maak en ik ook nog de heerlijke geuren in mij op kan nemen. En dan zie ik de 

verschillende vormen die de wereld instromen en vol bewondering kijk ik naar jonge ganzen 

en zie hoe deze hun eerste pasjes zetten in het heerlijke frisse ochtend gras, of ik zie de eerste 

stapjes van een klein kind onder begeleiding van haar moeder of de eerste pogingen van de 

jonge merel om te vliegen en dan voel ik mij ontroerd en gelukkig en straal ik de hele dag. 

Zelf stort ik mij die dag op de eerste noten van een nieuw stuk wat ik in moet studeren en 

heb daar enorm veel plezier in en ook hier voel ik het geluk want ik ben me bewust dat ik dit 



mag en kan spelen op een prachtig instrument, mijn harp, en heb zo de mogelijkheid om mijn 

melodie het leven in te laten stromen. En dit alles onder de bezieling van de Geest van 

Leiding. “ Vul mijn hart met Uw goddelijke schoonheid, zoals U de ruimte vult met de 

pracht van Uw wonderbare schepping”( Vadan) 

En zo zullen we met ons allen op een nieuwe plek onze soefi melodieën laten klinken. Want 

vanaf de maand mei gaan we naar een nieuwe plek:                                                                            

Zen centrum van Den Bosch  aan de  Buitenhaven 13, 5211 TP 's-Hertogenbosch 

 

Op 28 mei zal daar onze eerste informele dienst zijn met als thema:” Sta op en schitter”, 

waarbij de lezing gehouden zal worden door MarYam Mildenberg. Aanvang 11.00 uur. 

Ali Can en “zijn” team wil ik graag heel hartelijk danken dat we zo liefdevol ontvangen zijn 

bij hun kantoor en zij ons de mogelijkheid gaven om enige jaren in hun mooie ruimte onze 

soefi bijenkomsten te houden. Jullie zijn prachtige mensen en ook jullie wens ik in de 

toekomst een heel mooie nieuwe plek toe waar al jullie inspirerende fantastische ideeën vorm 

kunnen krijgen zodat vele mensen daarvan kunnen genieten.  

Ik wens iedereen een heel mooie tijd toe en hoop jullie te ontmoeten bij de soefi activiteiten 

van ons centrum. 

Saraswati 

De goedhartige pelgrim Een hindoeïstisch verhaal over de god Krishna 

In Udipi staat een beroemde tempel gewijd aan de god 

Krishna. Jaarlijks is deze een trekpleister voor duizenden bedevaartgangers. Lang geleden 



besloot een groep dorpelingen ter bedevaart naar deze heilige plek te reizen om daar Krishna 

Janamashtmi (de geboorte van Krishna) te vieren. 

Onder de pelgrims bevond zich ene Gopal Adiga. Terwijl ze onderweg waren, merkte deze 

Gopal dat een oud vrouwtje een eindje met hen opliep. In haar handen droeg zij een rotte 

spitskool. Hij vroeg haar: "O moedertje, waarom loop je rond met een verrotte spitskool? Die 

is toch niet meer geschikt om te koken en te eten?" 

Het oude vrouwtje pinkte een traan weg en antwoordde: "Wat wil je dat ik doe, mijn zoon. 

Ik heb thuis drie dochters die al drie dagen niets gegeten hebben. Ik zal van deze kool een 

soepje voor hen koken. Ik ben vreselijk arm en mijn leven is me eerder een last dan een lust. 

Hoe het ook zij, mijn kinderen zal ik blijven voeden." 

Het hart van Gopal was gesmolten. "Ik was van plan om Krishna in de tempel van Udipi te 

vereren. Het geld dat ik aan hem wilde offeren zal ik jou geven. Je kunt er boodschappen 

mee doen en behoorlijk eten voor je dochters koken." De oude vrouw was zeer verrast met 

deze mildheid. Verheugd nam ze het geld aan en na afscheid te hebben genomen, ging ze 

haar eigen weg. 

Gopal had nu geen geld meer om naar Udipi te gaan. Hij brak zijn pelgrimstocht af en 

keerde huiswaarts. Diezelfde nacht had hij een droom, waarin de god Krishna zich aan hem 

openbaarde. Hij sprak tot zijn aanbidder: "Terwijl jij op weg was naar Udipi, ben ik in de 

gedaante van een oude vrouw verschenen. De andere pelgrims die in jouw gezelschap waren 

namen niet eens de moeite om mij aan te kijken. Jij alleen was zo goed om naar het trieste 

relaas van mijn armoede te luisteren. Je schonk mij al jouw geld, waardoor je de bedevaart 

niet kon volbrengen. Om mijn zegen te ontvangen is het echter geen noodzaak om naar 

heilige tempels te reizen. Degene die oprecht is in zijn liefdadigheid en toewijding, op hem 

rust altijd mijn zegen, waar hij zich ook bevindt. God is overal aanwezig. Het zijn de 

onwetenden die menen dat ze de een of andere bedevaartplaats moeten bezoeken om hem te 

vinden. Ik ben uiterst tevreden met jouw toewijding, mildheid en liefdadigheid. Jij zult 

altijd mijn gunst en bescherming genieten." 

Adres vanaf mei : Buitenhaven 13, 5211 TP ’s-Hertogenbosch 

Mei: 

8:  klas  oriëntatie en soefisme ( belangstellenden klas ) aanvang 20.00 uur  Bij Frieda 

Leenders Adres: Antonius van Alpenstraat 1 Den Bosch                                                                    

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 Thema: Sta op en schitter             

adres: Buitenhaven 13, 5211 TP ’s-Hertogenbosch 

http://www.beleven.org/feest/krishna_janamashtmi
http://www.beleven.org/feest/krishna_janamashtmi


 Op 19, 20 en 21 mei zijn er in de Soefi tempel te Katwijk  soefi dagen met als thema 

“ Leef je droom” . Ze zijn toegankelijk voor belangstellenden, broeder zusterschap 

leden en moereeds. Voor meer informatie zie de landelijke site van de soefi beweging 

en je kunt je opgeven bij:  soefibeweging.nederland@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Juni: 

12: klas  oriëntatie en soefisme ( belangstellenden klas ) aanvang 20.00                                                               

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:  

 Internationale zomerschool: 5, 6 en 7 juli maar ook op 9,10 en 11 juli ( Engels talig)  

13, 14 en 15 juli ( Nederlands talige dagen.)  www.soefi.nl      

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

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

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

Frans Slieker :   frans.slieker48@gmail.com                                                                            

Sabine Slieker: sabine.slieker@gmail.com                                                                                 

Frieda Leenders: friedaleenders@gmail.com of tel. 0639569939 

De zon gaat onder, de maan taant, de lente verstrijkt, het jaar loopt ten einde. Ik vroeg het 

leven: ‘ Hoe lang blijf je bestaan?’ ‘Ik?’ vroeg het, ‘ik leef eeuwig.’ Ui t de vadan. 
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