
 

 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch november 2018. 

 
Lieve mensen, 

Arnhem is een prachtige stad gelegen aan de mooie rivier de Rijn maar er zijn veranderingen. 

Normaal gesproken stroomt de rivier prachtige langs de kade van de stad  en de woonboten 

die er gesitueerd zijn golven zachtjes mee op het stromen van de rivier. Maar nu zijn ze bijna 

allen drooggevallen. De wereld lijkt te schudden, veranderingen op-in-bij de aarde, maar ook 

de mens verandert. Ze wordt gevraagd zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Is 

er aan de ene kant droogte, aan de andere kant zijn er stormen en overstromingen. Aan de 

ene kant mensen die andere mensen doden, aan de andere kant een helpende hand aan hen 

die op de vlucht zijn. Wordt er aan de ene kant van alles afgebroken, aan de andere kant 

bloeien juist nieuwe dingen / ideeën op en wordt er vorm aan gegeven.  

 

Het helpt ons als we eerlijk, oprecht en rechtvaardig kunnen zijn. Vervuld kunnen raken 

van het goede. En als we kunnen vergeven. Zoals in de Gayan Vadan Nirtan geschreven 

staat: Vergeven verandert mijn verleden niet, maar het vergroot wel mijn toekomst. Of : 

Bestrijd het kwade niet, laat je er ook niet mee in, stijg er boven uit. 

 

 



 Zelf zoek ik verbinding, samen een oplossing zoeken, samen een mooie wereld creëren. 

 

Samen zingen, in verbinding met het Oosten en het Westen. 

https://www.youtube.com/watch?v=xCl0fCF5up8 

Allahu Akbar - Ave Maria - Tania Kassis live at l'Olympia Official Video 

Proberen een wereld met vrede te creëren. Door een mooie mantra samen te zingen die de 

vrede in de wereld laat stromen. 

https://www.youtube.com/watch?v=6XP-f7wPM0A 

Tina Turner - Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra) 

Een helpende hand uit steken of een mooie mandala maken.  

 

 

Er is veel wat we kunnen doen en wat mij hoop geeft. Hoop op een mooie liefdevolle wereld. 

Laten we ons richten op God en inspiratie vinden bij het mooie gebed Nayaz :  

Geliefde almachtige God, 

Zuiver me en maak me sprankelend van leven 

Door zonnestralen, luchtgolven, 

Het alles doordringende leven in de ruimte. 

Heel mij, Heer, naar lichaam, hart en ziel.  

U kunt ook inspiratie opdoen bij onze diensten en klassen. 

Op maandag avond 12 november is er van 19.00 uur  tot 20.15 uur een  

“ Oriëntatie en soefisme ( belangstellenden klas) “ door Ali Can Yurdakul 

https://www.youtube.com/watch?v=xCl0fCF5up8
https://www.youtube.com/watch?v=6XP-f7wPM0A


Deze avond zal gaan over de Soefi Boodschap, een boodschap van Liefde, Harmonie en 

Schoonheid. 

Daarna is er voor moerieds van 20.30 uur tot 21.45 uur  een Gatha klas. Deze klas zal dit 

keer gaan over “de cultivering van de adem” en “ de ontwikkeling van de persoonlijkheid; het 

storende effect van het ego van een ander”. 

Adres: Antonius van Alpenstraat 1 Den Bosch 

Dan is er op zondag 25 november na lange tijd weer een Universele Eredienst in ons soefi 

centrum. Deze dienst zal dus dit keer zijn met een altaar waarop kaarsen aangestoken 

worden voor elke religie, samen met de teksten uit de Heilige geschriften van de wereld. 

Cherags zullen de dienst leiden. Onze spreekster is Maharani de Caluwé en het thema is:  

“De toekomst is de echo van het nu” . 

 Aanvang 11.00 uur. 

Na afloop bent u welkom om gezellig een kopje koffie of thee te drinken en nog na te praten 

over deze bijzondere dienst. 

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

Ik wens u allen een liefdevolle tijd toe. 

Saraswati 

 

 

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. : ”De toekomst is de echo van het nu” 

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  


