
 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch oktober 2018. 

 

Lieve mensen, 

Vandaag had ik het geluk om een dag heerlijk in de bossen te wandelen. De zon 

scheen betoverend mooi tussen de bladeren door, Het licht van God, en als 

achtergrondmuziek de vallende eikels en beukennootjes. En zag ik daar niet twee 

vogeltjes? 

 

Hafiz: 

I saw two birds 

https://www.youtube.com/watch?v=QC3MFh81tws 

En zoals Saadi zo mooi zegt: “Wanneer de ogen zich openen en beginnen te zien 

met het goddelijke licht en met goddelijk inzicht, worden zelfs de bladeren van 

de bomen als de bladzijden van een Bijbel voor hem”. 

Verwondert zijn over de prachtige natuur, de zon, wat betekend dat alles voor 

mij? En voor u, wat betekend dit voor u? Soms moet je er voor uit je huis maar 

dat is voor mij alleen maar heerlijk, ook al zou ik misschien moeten harp 

studeren. Dat kan op een later tijdstip ook nog. Hard werken is fijn maar het is 

https://www.youtube.com/watch?v=QC3MFh81tws


voor mij ook belangrijk om daarnaast even fijn te lezen in de soefi boeken of om 

te kunnen genieten van de natuur en de frisse buitenlucht. En dan die prachtige 

bladeren met speels de zon erdoorheen.  

 

En terwijl ik met de nieuwe nieuwsbrief bezig ben kom ik op de computer bij 

prachtige teksten van Rumi op muziek gezet door Rumi liefhebbers: 

“Don’t plant anything but love”  

https://www.youtube.com/watch?v=XCx60dU-hbU 

Heel harmonieus zoals de Schepping dit alles gemaakt heeft. En dat heeft 

invloed op mij; alles komt tot rust na een zeer drukke werkweek met veel reizen 

en ik krijg er weer nieuwe inspiratie van. Hoe is dat voor u? Krijgt u ook 

inspiratie van de natuur of van mooie teksten van Hazrat Inayat Khan? Ik 

wens het u van harte toe.  

where everything is music 

https://www.youtube.com/watch?v=eVAjHxWh7vU 

Mocht u meer willen weten of horen over Harmonie of Inzet en Verwondering 

dan kunt u over Harmonie de klas bijwonen die op maandag 8 oktober om 19.00 

uur is en dit keer door Ali Can Yurdakul gegeven wordt. 

De klassen vinden plaats op het adres: Antonius van Alpenstraat 1,                  

’s-Hertogenbosch   

 Over Inzet en Verwondering kunt u MarYam Mildenberg horen spreken tijdens 

de soefi dienst op zondag 28 oktober in het soefi centrum. Aanvang 11.00 uur. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=XCx60dU-hbU
https://www.youtube.com/watch?v=eVAjHxWh7vU


“ Het vuur van de toewijding zuivert het hart van de toegewijde en leidt tot 

geestelijke vrijheid ”.  

 

U bent ook welkom bij de opensoefi dag in de Soefi Tempel te Katwijk op 

zaterdag 17 november:  

Thema : De dans van schaduw en licht.  

 

Informatie vind u bij de onderstaande link. 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=25130c478b&attid=0.1&permmsgi

d=msg-

f:1613146259364664585&th=16630bf9e02e5509&view=att&disp=inline 

 

Ik wens u een harmonieuze en inspirerende tijd toe waarbij u ook verwondert 

wordt door het leven. 

 

Saraswati 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=25130c478b&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1613146259364664585&th=16630bf9e02e5509&view=att&disp=inline
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=25130c478b&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1613146259364664585&th=16630bf9e02e5509&view=att&disp=inline
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=25130c478b&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1613146259364664585&th=16630bf9e02e5509&view=att&disp=inline


Agenda: 

Oktober: 

7: 13.30 uur – 16.30 uur Fragmenten van Rouw en Troost met oa. Rumi en Ghazali. Door 

Sharifa Kathy de Vries – lezing en Saraswati Diana de Vries – harp. Waar: In het soefi 

centrum Eindhoven: “ de herberg”  te Eckartdal Nuenenseweg 1 Eindhoven. 

8: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Ali Can Yurdakul 

        20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Ali Can Yurdakul. 

28: 11.00 uur – 12.00 uur soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch. Spreker: MarYam 

Mildenberg 

November: 

12: 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 

17: Open dag in de soefi tempel van Katwijk. 

25: 11.00 uur – 12.00 uur Universele Eredienst  in het soefi centrum Den Bosch. Spreker: 

Maharani de Caluwé. 

December: 

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 uur – 12.00 uur Soefi Lichtdienst met spreker: Qadira Hendriks Franssen 

2019 

Januari: 

14: 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 

27: 11.00 – 12.00 uur  soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Willem van 

der Vliet 

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 

Klas: Adres: Antonius van Alpenstraat 1, ’s-Hertogenbosch   

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


