
 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch maart 2019. 

 

 
Lieve mensen, 

Vaak denk ik aan de mensen die gevlucht zijn uit hun land en eigenlijk niet weten waar zij 

naartoe gaan. Ik probeer me voor te stellen hoe het is om je land, waar je geboren bent, je 

geleefd hebt en waarmee je je verbonden voelt, te verlaten. Van alles wat je dierbaar is neem 

je afscheid. Je weet niet of je daar waar je naar toe gaat welkom bent en je weer een leven 

kan opbouwen.  

Hoe begaanbaar zijn de wegen die ze moeten gaan of zijn gegaan?  

 

                         Waar zijn ze naar op zoek? Een land waar je welkom bent. Een leven 

zonder oorlog, met liefde, met vrijheid. Iets wat we allemaal graag willen en we als het moet 

voor vechten. Dat kan ook vredelievend zoals bijvoorbeeld Ghandi, Nelson Mandela en vele 

anderen. 

Voor mij is een ontroerend voorbeeld het leven van Noorunissa Inayat Khan, de oudste 

dochter van Hazrat Inayat Khan, die zo sterk verbonden was met haar vader en het ideaal 

van het soefisme. Zij vocht voor vrijheid in de tijd van de tweede wereld oorlog door als 

radio operateur in Frankrijk actief te zijn, wat een zeer gevaarlijke onderneming was. Ze 

werd uiteindelijk verraden en doodgeschoten in Dachau. Haar geloof in vrijheid, haar geloof 

in God was zo sterk dat haar dat tot het laatste moment van haar leven hier op aarde 



gesteund heeft. Wat een  ongelooflijk sterke persoonlijkheid. Voor mij is ze echt een 

voorbeeld waar ik kracht uit kan putten. Dat ze ook harp speelde verbind mij natuurlijk nog 

extra met haar. 

                              

 

Maar er zijn nog vele anderen waar ik kracht uit put en die mij inspireren om in dit leven 

een leven van Liefde Harmonie en Schoonheid te creëren. Naast mijn zoon en de dierbaren 

die dichtbij mij zijn, vind ik binnen het soefisme ook mooie inspirerende mensen. Denk maar 

aan Hazrat Inayat Khan zelf. Ook hij verliet zijn land en ging op reis naar een wereld die 

hij niet kende maar in het vaste geloof dat het belangrijk was om de soefiboodschap daar te 

verspreiden. Vol vertrouwen in zijn Geest van Leiding ging hij het pad welke hem met de 

prachtige Soefiboodschap uiteindelijk bij “ons” bracht. Hoe dankbaar ben ik daarvoor. Alles 

wat ik over het soefisme lees of te weten kan komen laat me zien en ervaren dat God bij me 

is, me helpt, me leidt en laat me zien hoe belangrijk in dit leven Liefde is. Is dat niet 

ontroerend mooi? Elke dag geeft me dit de kracht om de vele problemen van mijn tijd in dit 

leven te bezien en ze met een liefdevol hart tegemoet te treden. 

 

 



De wegen die we moeten gaan zijn vaak niet zichtbaar , vragen veel  durf en geduld, 

vertrouwen en een liefdevol hart, en brengen ons uiteindelijk bij ons doel. 

Zoals zo mooi beschreven staat in de Gayan:  

Wat is liefde? Genoegen en vermaak? 

Nee, liefde is voortdurend verlangen; 

onvermoeibaar volharden; 

geduldig hopen en je gewillig overgeven; 

steeds het genoegen en ongenoegen 

van de Geliefde indachtig zijn. 

Liefde immers is overgave aan de wil 

van degene aan wie ons hart toebehoort. 

Alleen liefde leert ons: “U, niet ik.” 

 

 

 

Het soefisme geeft je meer inzicht in het leven, in jezelf. Door het ruimere perspectief wat 

het je laat zien, kun je meer vertrouwen krijgen in jezelf en anderen In de soefi klassen en 

diensten bent u van harte welkom om meer te weten over dit soefisme. 

 



 In het soefi centrum Den Bosch:  

 

• Op zondag 24 maart om 11.00 uur een informele soefi dienst. Spreker is Sakya van 

Male en het thema is : Gaan waar geen weg is. 

Na afloop kunt u over dit boeiende thema, onder het genot van een kopje koffie of thee, met 

Sakya en met elkaar van gedachten wisselen. 

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

• Maandag 11 maart De eerstvolgende oriëntatie en soefisme klas zal zijn op 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 

 

Bijzondere activiteiten:  

•  11 en 12 mei: open soefi dagen in de soefi tempel te Katwijk aan zee. Het thema is 

deze dagen : Het geheim van ons leven. Informatie vind u in de bijlage. 

 

• 1 tm 10 juli 2019 : zomerschool ( Engels talig)  in Fazal Manzil, het huis waar 

Hazrat Inayat Khan met zijn familie leefden en soefi bijeenkomsten hield, in 

Suresnes. ( Parijs/ Frankrijk)  Adres: 13 Rue de la Tuilerie 92150 Suresnes, France 

Voor informatie zie bijlage. 

 

• 16 t/m 25 juli 2019 : de zomerschool in de soefi tempel te Katwijk.  Thema: Het 

verdiepen van wijsheid. De informatie vind u in de bijlage. 

 

 

Ik wens u geduld, kracht en vooral liefde toe om uw pad in dit leven hier op aarde te gaan. 

Saraswati 

 



 

 

   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 

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: 

11 en 12: Open soefi dagen in de soefi Tempel te Katwijk aan zee. 

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    

Juli: 

1 t/m 10 : Zomerschool in Fazal Manzil te Suresnes.  

16 t/m 25: Zomerschool in de Tempel te Katwijk aan Zee. 

 


