
ofia
juni 2008 nr 54

Soefi Orde Nederland

Passie



ARTIKELEN EN ANDERE KOPIJ VOOR 
SOFIA

De redactie van SOFIA verwelkomt de volgende 
soorten kopij: artikelen, gedichten, ingezonden 
brieven, speciale boek- of muziekrecensies, 
tekeningen, persoonlijke oproepen en mede-
delingen, informatie over aktiviteiten.
Opsturen aan:

Redactie Sofia, t.a.v. Cock Shafiya Legen
Lisstraat 68, 3202 JK Spijkenisse
0181 613 258 - 06 55 30 30 83
Of per e-mail: clegen@tiscali.nl

Deadline Sofia nr 55: 15 juni 2008
Agendagegevens Sofia 55 vòòr 15 juni 2008, 
opsturen naar Amina van Duuren, 
Hageldor 1, 6031 GV Nederweert, 
Kunnen ook per e-mail worden gestuurd: 
tanjavanduuren@chello.nl
ALLE AGENDAGEGEVENS ZOALS IN SOFIA 
OPGESTELD OPSTUREN !!
Dus: incl. dag, datum, maand, naam activiteit, 
wie, plaats, info en tel.nr. 

Redactie:
Myra van Leer, Shafiya Legen, Amarja 
Kamp, Esther Haqiqa Heijnen, Kees Nafas 
Wagtmans,

 Amina van Duuren (redactie Agenda)
Eindredactie
 Cock Shafiya Legen
Vormgeving:
 Jan Abrahim Vos
 Esther Haqiqa Heijnen

Coördinatie mailing: 
 Rahima Monique van Hattem

ABONNEMENT
Een jaarabonnement op Sofia (4 nummers) 
kost 20,-. Stort dit bedrag op girorekening 
1646709 t.n.v. de Soefi Orde NL, onder ver-
melding van ‘abonnement Sofia’. Losse num-
mers kosten 5,-.
Mureeds en belangstellenden uit het Soefi 
Orde adressenbestand krijgen automatisch 
een accept-giro thuisgestuurd. 
Nieuwe abonnementen, opzeggingen, aanmel-
dingen, adreswijzigingen en andere mutaties:
Ledenadministratie:
 Mieke Betten
 Aurorastraat 28
 3581 LV Utrecht
 030-2511923
 miekebetten@planet.nl

THEMA September 2008: Vriendschap



Inhoud

Van de Redactie / 4

HARTSTOCHT / 5
Hazrat Inayat Khan 
 
De profeet, rede en hartstocht 
/ 7
Kahlil Gibran

Laat mij uw armen om mij heen 
voelen / 8
Hazrat Inayat Khan

Over vuur en hoop / 9
Atum O’Kane

Eet, bid en dans / 12
Hanifa Bergers

I heard God Laughing / 16
Boekbespreking 

Schrijven wil ik / 18
Jan Abrahim Vos

Atum O’Kane op DVD / 19
Jan Abrahim Vos

Agenda /20

Adressen en Contactgegevens 
/23

When no-one is looking / 24
Hafiz

OH, baby, 

you know
 

when to resist 
temptation

and when to 
surrender

 
      

Amarja



4

Van de redactie

Come on baby, light my fire!

In deze Sofia gaat het over vuur, hartstocht, passie. Soms kan vuur ons verteren, het is een 
kunst zo met vuur en passie om te gaan, dat we er ons aan kunnen warmen zonder op te 
branden of dingen vreselijk uit de hand te laten lopen. Aan de andere kant is een leven zonder 
passie, in wat voor vorm dan ook, een koud en een niet geleefd leven. 

Hoe steek je de vlam weer aan, als íe uitgewaaid is? En hoe zou het zijn, als we Baby met een 
hoofdletter zouden schrijven om zo God te vragen om ons vuur weer aan te steken. Als we 
het zelf niet lijken te kunnen, moet Iemand het toch doen….en God is er altijd. Misschien 
verstopt in een boek of in de natuur of het hart van een ander. Sta eens stil bij wat jouw 
passie oproept, datgene wat het de moeite waard maakt om op te staan, in elk geval op de 
meeste ochtenden. Muziek kan mensen openen als tropische bloemen, een land of stad kan 
je betoveren, een idee kan je wereld op z’n kop zetten. 
Wat zet jou in vuur en vlam? Of anders gezegd, wanneer heb jij ècht het gevoel dat je leeft? 
Misschien in creativiteit, als je iets aan het maken bent en de tijd vergeet; misschien met de 
mensen waar je van houdt, met degene waar je verliefd op bent. Wat maakt die ander, die 
anderen zo bijzonder? Wat is de chemie tussen mensen, waardoor je hart JA zegt in herken-
ning?
Waarom juist die ene? Misschien omdat diegene jou echt kan zien, dieper dan je ooit eer-
der gezien werd, je kan troosten of aan het lachen maakt… Om over passie maar niet te 
spreken…

Passie zoekt nabijheid en vindt dus ook vaak gemis als degene of datgene, waarnaar je verlangt. 
er niet is. Soms zegt iemand: “Ik ga altijd weer weg”. En als je geluk hebt, is het antwoord: 
“Dat is niet erg, want je komt ook weer terug…”. Misschien is het dàt vertrouwen, wat het 
ons mogelijk maakt lief te hebben; de ander levend te houden in ons hart en met (tijdelijk) 
afscheid om te gaan. We kunnen iemand nooit eindeloos bij ons houden en het denken aan 
verlies kan ons het moeilijk maken om NU te genieten van wat er is. Aan de andere kant is 
het juist dit weten, dat elk moment kostbaar kan maken. Als eb en vloed moeten we leven 
met nabijheid en afscheid.

Ook de Sofia zal niet oneindig in deze vorm verschijnen. In december is er een speciaal af-
scheidsnummer, waarvoor hopelijk veel van jullie een bijdrage willen leveren rond het thema 
Liefde, Harmonie en Schoonheid. Nieuwe vormen zijn in de maak en we zijn daar onze weg 
in aan het vinden. Dus geniet van deze Sofia en ook van het septembernummer (met als 
thema vriendschap). 
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HARTSTOCHT
Hazrat Inayat Khan

Uit: Rassa Shastra, een uitgave van de Leidse Soefi Stichting - Bewerking: Nafas Wagtmans

W 
anneer men de natuur van de hartstocht 

overdenkt, ziet men dat zij het leven zelf is; 
hartstocht is energie die een stoffelijke vorm 
aanneemt en door verschillende kanalen en 
wegen tot uitdrukking komt. De aandrang 
tot spreken, zingen, dansen, lachen, huilen, 
vechten, worstelen, boksen, is de behoefte van 
dezelfde energie om zich te uiten, waarvan de 
voornaamste of uiteindelijke uitdrukking zich 
voltrekt in de hartstocht tussen de seksen.
Hartstocht kan men zien in de interactie tus-
sen spreker en toehoorder, tussen geleerde en 
leerling, tussen toneelspeler en toeschouwer, 
maar hij vertoont zich in de meest vitale vorm 
en het sterkst in de liefde van de minnaar en de 
beantwoording van de geliefde. De hartstocht 
van de dichter ligt in zijn poëzie, de hartstocht 
van de musicus componeert de melodie en de 
hartstocht van de toneelspeler doet hem zijn 
rol declameren. De scheppingsdaad, onverschillig 
in welk aanzicht, is het spel van de hartstocht, 
waarvan liefde alleen de oorsprong en kern 
is. Want zoals de mens zonder de mensheid 
niets is en het lichaam zonder geest dood is, 
zo is hartstocht zonder liefde energie die van 
schoonheid verstoken en blind is.

H 
artstocht is het verlangen van de liefde. 

Hartstocht is de uiting van liefde en de be-
vrediging van liefde. Het is niet overdreven 
te zeggen dat de hartstocht de voleinding 
der liefde is, want het doel der liefde gaat 
door hartstocht in vervulling. ‘s Mensen leven 
bestaat uit vele levens en de cirkel van ieder 
leven sluit zich, wanneer de hartstocht, die 
dat aspect bezielt, bevredigd is.

A 
lle dingen in het leven hebben een doel; 

soms is dit doel bekend en soms onbekend. 
En achter het leven en in de diepte ervan 
bestaat die activiteit, die het begrensde den-
ken niet kan begrijpen. Maar voor zover als 
het menselijk begrip kan peilen, kan het niets 
ontdekken wat een groter doel of van meer 
waarde voor de wereld is dan hartstocht. 
Hartstocht is de bedekking, waaronder de 
hand van de Schepper verborgen is. In alle 
aspecten van het dierenrijk tot de mens, is 
hartstocht de enige bron en oorzaak van 
voortbestaan en dat op zichzelf openbaart de 
denker reeds zijn betekenis. De grote leraren 
der mensheid wilden dan ook dat de mens 
iedere uiting van hartstocht als iets heiligs 
zou beschouwen en wel het allerheiligst die 
hartstocht, die bestaat in de liefde der seksen 
voor elkaar. De wens, de seksuele hartstocht 
tot iets heiligs te verheffen, vindt men in de 
leringen van Shiva, en de oorsprong der fal-
lusverering ligt in het verlangen de heiligheid 
van de hartstocht in het oog van de mensheid 
hoog te houden en hem te bevrijden van 
de schaamte en de minachting, waarmee de 
mensheid hem beschouwt.

D 
e neiging van het oor om duidelijk te 

horen, treedt aan de dag wanneer men niet 
in staat is iets te horen vanwege storend 
lawaai. Dan blijft de hartstocht van het horen 
onbevredigd en raakt de mens verstoord; hij 
zal anderen vragen stil te zijn of in een zwak 
ogenblik zal hij boos worden, wanneer hem 
belet wordt te luisteren naar hetgeen hij op 
dat ogenblik wenst te horen. Wanneer men 
een geur ruikt, heeft men het verlangen deze 
te ruiken totdat men weet wat het is, om 
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hem daardoor ten volle te 
kennen en te waarderen. 
Evenzo met smaak; de 
smaak van een verfijnd 
gerecht brengt de mens 
in verzoeking er meer van 
te proeven teneinde ten 
volle te genieten.

H 
et aanschouwen van 

schoonheid doet de mens 
verlangen haar tot in haar 
diepte te aanschouwen, 
totdat het oog bevredigd 
is. Echter is bij de doorsnee 
mens het voelen (het tastgevoel) de meest 
intense vorm van zintuiglijke waarneming, want 
door dit zintuig komt het bewustzijn aan de 
oppervlakte. De aangename gewaarwording 
van zachte kleren, gemakkelijke stoelen, warmte 
in de winter, koelte in de zomer, een fris bad, 
ervaart de mens door zijn gevoelszintuig. 
Inderdaad is zijn meeste genot afhankelijk 
van de gewaarwording die de aanraking te-
weeg brengt, en deze aanraking bereikt haar 
hoogtepunt in de lichamelijke hartstocht voor 
de andere sekse. Maar het is niet alleen het 
tastgevoel dat bij seksuele hartstocht tot in de 
kern geactiveerd wordt. Alle zintuigen zijn dan 
ontwaakt en dat is de reden waarom seksuele 
hartstocht de mens meer dan iets anders ter 
wereld in vervoering brengt.

B 
ij iedere verschillende ervaring van vreugde 

wordt een verschillend bestaansgebied aan-
geraakt, maar bij seksuele hartstocht komen 
alle bestaansgebieden in beroering. Wanneer 
opeengehoopte energie zich uit in het boven-
zinnelijke door het gevoel, dan komt dit naar 
buiten als lachen, huilen, woede, genegenheid, 
vrees of sympathie. De mind brengt energie 

tot uitdrukking door middel 
van spraak of gedachte, 
het lichaam door middel 
van actie. Maar de uiting 
van intense genegenheid 
voor de andere sekse 
brengt het gehele wezen 
naar de oppervlakte. Het 
bewustzijn dat bij andere 
ervaringen slechts gedeel-
telijk naar buiten treedt en 
meestentijds innerlijk blijft, 
treedt alleen bij seksuele 
hartstocht ten volle naar 
buiten. Daarom hebben 
geestelijk aangelegde men-

sen zich van seksuele hartstocht onthouden 
en godsdienstige mensen hem als onterend 
beschouwd, want het bewustzijn van de ziel 
wordt hierdoor naar buiten gebracht in plaats 
van innerlijk bewaard te blijven en de ziel 
wordt hierdoor op aarde gebracht, hoewel 
haar bestemming eigenlijk de hemel is.

M 
aar indien deze wereld het werk van 

een Schepper is, dan is zij geschapen opdat 
de Schepper het uiterlijk leven zou kunnen 
ervaren, met andere woorden het kennend 
aanzicht van het leven heeft gewenst om het 
kenbare deel van het leven te kennen; zijn 
vreugde werd afhankelijk van het kennen, 
hetgeen slechts mogelijk is door ervaring. 
Daarenboven zijn zijn evolutie en ontwikke-
ling afhankelijk van de inspiratie, die enkel de 
ervaring brengt. En het is net zo noodzakelijk 
voor het kennend aangezicht des levens ofwel 
de ziel om tenslotte tot haar oorspronkelijke 
bestaanstoestand terug te keren, als het nood-
zakelijk is voor haar het leven - in de eerste 
plaats het leven dat zij zelf geschapen heeft- te 
ervaren, juist opdat zij het mag kennen.
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De profeet, rede en hartstocht
Uit: De profeet - Kahlil Gibran

En de priesteres sprak opnieuw, zeggende: Spreek tot ons over Rede en Harts-
tocht.
En hij antwoordde, zeggende:
Uw ziel is vaak een slagveld, waarop uw rede en uw oordeel strijd voeren met uw 
hartstocht en uw lust.
Hoe gaarne zou ik de vredestichter zijn in uw ziel, en de disharmonie en de twee-
dracht van uw elementen doen verkeren in eenheid en melodie.
Maar hoe kan dit, tenzij gij zelf ook vredestichters zijt, ja meer nog al uw elementen 
liefhebt?

Uw rede en uw hartstocht zijn het roer en de zeilen van de zeevarende ziel.
Indien de zeilen of het roer breken, kunt ge enkel voortdobberen en drijven, of stil-
liggen in het midden van de zee.
Want de rede, zo zij alleen heerst, is een beperkende macht en de hartstocht, waarop 
niet wordt gelet, is een vlam die ter eigen vernietiging brandt.
Laat dus uw ziel uw rede aanwakkeren tot de hoogte der hartstocht, opdat zij 
moge zingen.
En laat zij uw hartstocht met rede leiden, opdat uw hartstocht moge leven door haar 
eigen dagelijkse wederopstanding en als de phoenix herrijzen uit haar eigen as.
Ik zou willen, dat gij uw oordeel en uw lust zag als twee beminde gasten in uw 
huis.
Voorzeker zoudt ge de ene gast niet meer eren dan de andere: want wie meer 
aandacht schenkt aan de een, verliest de liefde en het geloof van beide.
Wanneer ge zit tussen de heuvelen in de koele schaduw der witte populieren - de-
lend in de vrede en rust van verre velden en landouwen – laat dan uw hart in stilte 
zeggen: “God rust in rede”.
En wanneer de storm losbarst, de machtige wind het woud geselt, en donder en 
bliksem de majesteit des hemels verkondigen, laat dan uw hart vol ontzag zeggen: 
“God jaagt voort in hartstocht”. 
En daar ge een ademhaling zijt in Gods heelal en een blad in Gods woud, moet gij 
ook rusten in rede en voortjagen in hartstocht. 
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Laat mij Uw armen om mij heen voelen
Raga uit: Gayan - Inayat Khan 

Laat mij Uw armen om mij heen voelen, mijn Geliefde,
terwijl ik ver van huis rondzwerf. 
Laat mijn hart Uw luit worden. 

Wanneer zij Uw lied hoort, ontwaakt mijn ziel ten leven. 
Laat mijn maagdelijke ziel in Uw hof dansen, mijn Indra;

al haar hartstocht is voor U alleen. 
O, laat mijn hoofd rusten aan Uw borst; 

Wanneer Uw armen mij omsluiten, raken mijn voeten het Paradijs.

Let me feel Thine arms around me, my Beloved 
While I am wandering away from home. 

Let my heart become Thy lube. Hearing Thy song, my soul cometh to 
life. 

Let my virgin soul dance at Thy court, O my Indra;
The Passion it has is for Thy alone. 

O let me lean my heart on Thy breast;
Thine arms enfolding me, my feet touch Paradise.
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De krokodil in de slaapkamer 
(een kinderverhaaltje)

Er was eens een krokodil, die steeds meer 
gefascineerd werd door het behang op zijn 
slaapkamer. Hij staarde er wel uren naar. “Kijk 
toch eens naar al die nette rijtjes bloemen 
en bladeren. Het lijken wel soldaten”, zei de 
krokodil, “er is er niet eentje die niet op z’n 
plek staat”.

“Lieverd”, zei de vrouw van de krokodil”, je 
ligt zo lang in bed, kom bij me in de tuin zit-
ten, waar de lucht fris is en de zon heerlijk 
warm.”
“Nou oké, als je er op staat, eventjes dan”, zei 
de krokodil. Hij zette een zonnebril op om 
zijn ogen te beschermen tegen de felle zon 
en ging naar buiten. 
Mevrouw krokodil hield van haar tuin en was 
er erg trots op.”Kijk eens naar de tulpen, de 
narcissen die bloeien…! “Lieve hemel”, riep 
de krokodil, “de bloemen en bladeren groeien 
hier door elkaar, ze zijn rommelig en verward. 
Wat een zooitje!”
De krokodil rende terug naar zijn slaapkamer, 
helemaal van slag. Hier werd hij getroost door 
de ordelijkheid van zijn behang. “Aah”, zei de 
krokodil,” hier is een tuin die zoveel beter is, 
je hebt geen idee hoe gelukkig en veilig ik 
me hier voel”.
Na die ervaring verliet de krokodil maar zelden 
zijn slaapkamer. Hij lag daar maar glimlachend 
naar de muur te kijken. Na een tijdje zag hij 
er erg bleek en ziekelijk groen uit.

De moraal van dit verhaal: er bestaat zoiets 
als teveel orde!

Het Leven bestaat ook bij gratie van het 
onverwachte en als we ons leven op een 

manier hebben geordend, dat alles helemaal 
zit vastgeklonken op zijn plek, …totaal is 
overgeorganiseerd…. .. Dan…nodigt het 
Leven ons uit om in de tuin te komen! Daar 
is het leven vol van leven in verschillende 
vormen, maar vaak is het er niet geordend en 
netjes. Dan worden we geconfronteerd met 
de vraag, of we bereid zijn om het Leven in 
de tuin te omarmen in haar verbazingwek-
kende schoonheid, overvloed en eigenheid. 
Of dat we liever gehecht blijven aan de plek 
die we opgebouwd hebben, waar we veilig 
en vertrouwd mee zijn.

Neem even een minuutje om te voelen
Waar op dit moment in je leven, de tuin is
Wat roept je om meer te Leven…
Misschien past het niet in je routine
Of de verwachtingen die we van onszelf 
hebben
Ons gevoel van veiligheid
Maar wat roept ons, raakt ons…
Zie wat er is…

Word je ook bewust 
Van datgene wat voor jou het belang is, 
Wat is de plaats waar we heen rennen…
Of onszelf in opsluiten, zodat we ons veilig 
voelen
Met het bekende.
Waar wordt ons leven kunstmatig, ver-
vormd, 
Waar leven we niet meer…

Voel of je ergens wat stijf of verkrampt bent
In je gedachten, je emoties, je lijf…
En adem meer leven in die plek
Door los te laten maak je ruimte voor het 
nieuwe
Denk aan iets wat jou het gevoel geeft van 
leven en hoop

Over vuur en hoop
Atum O’Kane - Compilatie en vertaling Amarja Kamp.
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Het kan je eerste lentezoen zijn, de wind op 
je huid aan zee, de zon…
Voel de vitaliteit van het leven
Het verse, sappige, overstromende leven
Vuur en vlam
Voel waar die nieuwe impuls je voedt
Rek je uit om die energie plaats te geven 
in je lijf
Vul je er mee op…

Voel in jezelf de plaats waar het eeuwig lente 
is, ook in het midden van de winter
Die energie van hoop, optimisme en nieuwe 
mogelijkheden.
Hazrat zei ooit: “De optimist neemt het risico 
om te verliezen, 
maar de pessimist verliest de kans om te 
winnen”.

Hoop geeft geen garanties, vooral niet over de 
vorm waarin dingen komen. We denken vaak 
aan hoop als iets, wat verbonden is met een 
specifieke vorm en als het dan niet gebeurt of 
komt in die vorm…Dan geven we de hoop en 
ons vertrouwen in de hoop op! Maar hier gaat 
het om een onderliggend gevoel van vertrouwen: 
dat het leven een antwoord geeft op onze vraag, 
hoe onverwacht of anders ook dan de vorm die 
we in ons hoofd hadden.
Hoop herinnert ons eraan dat het leven vele 
mogelijkheden biedt, meer dan we hadden 
kunnen dromen.

Ben je bereid om je te openen voor het Leven? 
Voor hoop? Nieuwe mogelijkheden? Kom je 
naar buiten ?

Grote dichters nodigen ons ook vaak uit 
om in de tuin te komen, zoals Hafiz in de 
volgende citaten:

Spil the oil lamp!
Set this dry, boring place on fire!
If you have ever

Made wanton love with God, 
Then you have ignited that bril-
liant Light inside
That every person needs.

Stoot de olielamp om, steek deze droge en 
saaie plek in brand! Als je ooit ongeremd de 
liefde hebt bedreven met God, dan heb je 
het stralende licht van binnen ontstoken, dat 
elke persoon nodig heeft. 

Aan de ene kant nodigt het Leven ons uit om 
meer te leven, met meer vuur en passie; aan 
de andere kant zijn er veel verhalen waaruit 
blijkt, dat een teveel aan passie gevaarlijk is. 
Hoe houden we ons centrum in de hoogten 
en dieptes van ons leven? En zó, dat we niet als 
Icarus te dicht bij de zon vliegen en neerstorten, 
maar ons leven wel laten verwarmen. 

Zoals Aristoteles ooit eens zei: “ Iedereen kan 
woedend zijn, dat is makkelijk, maar woedend 
zijn op de juiste persoon, in de juiste mate, op 
de goede tijd, om de juiste reden en op de 
juiste manier… Dat kan niet iedereen, DAT 
is niet makkelijk!”
Voor het woord woede kun je ook andere 
woorden invullen, zoals passie, lust, macht, 
instinct. 
Het blijkt dus belangrijk en niet altijd makkelijk 
om juist, als je geneigd bent vanuit gepas-
sioneerde gevoelens te reageren, om je kop 
erbij te houden. Het is van levensbelang om 
passie met bewustzijn te verbinden. Zodat je 
die gevoelens niet onderdrukt, maar er ook 
niet door overweldigd wordt, maar er een 
heldere relatie mee krijgt.

Het vuur in ons, het verlangen, leeft vanuit het 
gevoel: ” I want it, I want it all and I want it 
now!!!!!!” Ik wil het, ik wil het allemaal en ik wil 
het NU!!!! Of om met de Stones te spreken:
”I can get no satisfaction!!!” Ik kan geen be-
vrediging krijgen….
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Dat is allemaal geweldig als het leven mee-
werkt, de ellende begint als er iets je in de 
weg staat. Je wordt geblokkeerd, je voelt de 
frustratie, het gescheiden zijn van datgene 
waarnaar je verlangt. De hel is het gescheiden 
zijn van God. 

We reizen allemaal met het thema van ver-
langen. Het is belangrijk om te weten wat je 
wilt. Ben jij in contact met je verlangens?
Kun je het herkennen? Kun je het je toe-
eigenen? 
Ben je in staat om er voor te gaan? 
Roep herinneringen op aan momenten dat 
je wist wat je wilde, ervoor ging en het ook 
bereikt hebt! Deze herinneringen kunnen een 
brug vormen voor huidige verlangens die nog 
niet vervuld zijn, als je eenmaal weet hoe het 
je ooit gelukt is…

Werken met verlangens is een intens proces, 
want soms lukt het niet, gaat het mis, is al je 
moeite tevergeefs. 
Denk eens aan een moment waarop je dit 
hebt meegemaakt. 
Wat heeft je toen geholpen om het te 
overleven? 
Wat was je centrum, waar hield je je aan 
vast? 
Soms kun je naderhand denken: ” Het is maar 
goed dat ik toen niet gekregen heb wat ik 
wilde, want nu ik er met meer afstand naar 
kan kijken is het beter zo…” . 
Maar soms ook niet en blijven ze pijn doen. 
Dat kan een bitterzoete pijn zijn, iets wat je 
ook dingen gegeven heeft die je nooit had 
willen missen, ook al was het nog zo pijnlijk. 
Gevaarlijk wordt het pas, als het je afsluit van 
het leven en je de veiligheid van het behang 
gaat opzoeken. Blijf zitten waar je zit en ver-
roer je niet!

Naast je persoonlijke verlangens, bestaat er 
ook nog zo iets als het heilige vuur. De mo-

menten van inspiratie, aangeraakt worden door 
het Goddelijke. Hoe je dat vervolgens in je 
leven integreert is overigens weer een ander 
verhaal… Toch is het een menselijk verlangen 
en vermogen om door dit Goddelijke vuur 
aangestoken te worden. 
Atum vertelde daar een verhaal over. Het 
verhaal van Abdullah, wiens diepste verlangen 
was om de eenheid met God te ervaren en 
God was voor hem het meest voelbaar in het 
gebed in de moskee. Hij HIELD van bidden, 
dat was zijn ontmoeting met de geliefde! 
Op een dag zat hij midden in de verkoop van 
een tapijt, het was zo spannend en hij wilde 
het tapijt zo graag verkopen dat hij zich op-
eens realiseerde, dat hij bijna het gebed in de 
moskee had gemist. Toen moest hij kiezen: de 
koop afronden of rennen als een gek om nog 
op tijd te zijn voor het gebed. En hij begon 
te rennen en voelde het heilige vuur in z’n 
hart, het brandde in de verwachting van de 
ontmoeting. En hij kwam dichterbij, zo dicht-
bij…De intimiteit waar hij naar verlangde was 
maar een haarbreedte van hem verwijderd. 
Eén stap nog…
Bij de ingang van de moskee kwam hij een man 
tegen en hij vroeg hijgend: “Zijn de gebeden al 
over?” Zijn gezicht vol vuur.. En de man zag zijn 
wanhoop toen hij bevestigend antwoordde. 
Geraakt door de pijn stelde de man voor om 
de waarde van het gebed te ruilen voor het 
verlangen wat hij zag. Abdullah was zo blij, hij 
vond de man geweldig, wat een goede daad! 
In de nacht daarop verscheen de profeet 
Mohammed aan zijn bed en die zei: “Het was 
een slechte ruil!!!! Je hebt jouw hartstocht en 
vuur geruild voor zijn gebed wat uit gewoonte 
werd gedaan. Een lege vorm…”

Dus wees erop verdacht: wat geeft je Leven, 
hoe houd je je vuur brandende, hoe blijf je 
in contact…



12

Eet, bid en dans samen 

Dansen van Universele Vrede - ‘La ilaha illa ‘llah’ , 
door Hanifa Bergers 

Eind augustus danste ik vele Zikrs met Murshida Lailah Be, 
die vanuit Hawai naar Europa was gekomen. Leilah Be is 
senior gids in de Ruhaniat orde, de lijn van Samuel Lewis. 
Zij componeerde veel prachtige Zikrs, waarvan wij twee 
dagen lang mochten genieten. Het was een heel bijzondere 
ervaring: twee dagen lang alsmaar ‘La ilaha illa ‘llah hoe’ en 
geen enkele dans met een partner. Het bracht me diep, heel 
diep naar binnen. 

De exoterische betekenis 
Gelukkig is er Wikipedia, de online encyclopedie, die als 
vertaling van ‘La ilaha illa ‘llah’ geeft: “Er is geen godheid 

dan God’. Waarbij aangetekend moet worden, dat het woord God een vrouwelijke- en een 
meervoudsvorm kent, wat bij het woord Allah niet het geval is. Letterlijk staat er (Arabisch 
lees je van rechts naar links): 
 

 la, wat nee of geen betekent, het ontkent dat wat volgt . 

 ilaha, wat god (met kleine letter), godheid of vergoddelijking betekent. 

 illa, dat betekent, alleen, behalve of maar. 

 Allah, de eerste A wordt niet uitgesproken omdat illa op een a eindigt. 

In de Zikr wordt hier ‘hoe’ aan toegevoegd. 

Allah, zegt Wikipedia, is een samentrekking van ‘al’ (lidwoord) en ‘ilah’ (het-of datgene wat 
aanbeden wordt). Allah wordt in Arabisch sprekende landen en op Malta ook door Joden en 
Christenen gebruikt. Het woord Allah is verwant aan Alaha.
(Aramees, de taal die Jezus sprak), Elohiem(Hebreeuws, meervoud van Eloh -god) en Elat 
(Oud-Kanaänitisch). Dit zijn allen Semitische talen. Andere wat vrijere vertalingen van ‘La 
ilaha illa ‘llah’ luiden: Niets bestaat behalve God. Er bestaat niets behalve de Ene. Er is geen 
werkelijkheid buiten de werkelijkheid.

Murshida Lailah Be
De workshop was een mooie 
aanleiding om eens te gaan 
kijken wat de diepere bete-
kenis is van deze woorden, 
die zo’n enorme impact 
kunnen hebben.
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Veel moslimbaby’s krijgen direct na hun geboorte deze zin, het credo van de Islam, in het ene 
oor gefluisterd; in het andere oor wordt de azan (de oproep tot gebed) gefluisterd. 

De esoterische betekenis 
“Voor de Soefi”, zegt de site van ‘mystic saint’, “is ‘La ilaha illa ‘llah’ het meest betekenisvolle 
credo in heel de schepping. Het is de basis van alle kennis, het is de bron van alle weten. ‘La 
ilaha illa ‘llah’ geeft zowel een verklaring van de goddelijke waarheid als een les hoe het te 
leren kennen en wel door het vernietigen van alles wat onecht is. Het betekent dat Allah het 
enige is dat bestaat en dat de snelste manier om de Eenheid te leren kennen de ontkenning 
van al het andere is”. (...) “In het soefisme heeft het woord ‘vernietigen’ betrekking op het 
verstand (geen geloof hechten aan). Er is niet een ontkenning van het uiterlijke bestaan, alleen 
een verwerpen van enige andere werkelijkheid, anders dan de Enige Ware Werkelijkheid (dat 
wat overblijft als al het andere weg is)”. 

Pir Zia wees eens op de mystieke uitleg van de naam ‘Allah’ die Najmuddin Kubra, de 13e 
eeuwse Iraanse Soefi die veel over het Zelf als de bovenzintuigelijke Lichtgids geschreven 
heeft, gaf. Kubra zegt: “’Al’ betekent de (lidwoord), de dubbele ‘L’ wijst op een intensivering van 
de betekenis, te vertalen als ‘de werkelijke’ of ‘de ware’”. “De ‘H’”, zegt Kubra, “is het geluid 
van de ademhaling” in mystieke termen betekent ‘Allah’ dan de werkelijke of de ware adem. 
Kubra spreekt dan van de wezenlijke adem. 

Lang geleden vertaalde Myra van Leer een lezing van Pir Vilayat over ‘La ilaha illa ‘llah Hu’. 
Pir beschrijft zijn ervaringen met de Zikr en geeft de betekenis van de woorden en van de 
bewegingen die je tijdens het reciteren maakt. 

“’Ilaha’, zegt Pir, ‘betekent Goddelijkheid, het is het aspect van God, dat existentieel is. Er is 
dus geen goddelijkheid, behalve de goddelijkheid van God in het bestaande”. Tijdens het 
uitspreken van ‘La ilaha’ reiken we omhoog en bij ‘illa’ keren we naar binnen, naar de leegte 
van waaruit dan de A (de a van ‘illa’) te voorschijn komt. “Dat is het moment waarop onze 
nieuwe geboorte door de existentiële wereld heen slaat”. 

Verschillende schrijfwijzen van 
‘La ilaha illa ‘llah (hoe)”
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In ‘De mystiek van het geluid’ zegt Hazrat Inayat Khan: “De A stelt de openbaring van het 
mystieke, het abstracte geluid voor. Wanneer het geluid voor het eerst vorm aanneemt -op 
het uiterlijke gebied -wordt het A. In alle talen begint het alfabet met de A. Om de A-klank 
te zeggen hoef je alleen je mond wijd open te doen; je tong en je tanden zijn niet nodig”. 

De shahada, de islamitische geloofsbelijdenis 

In de Semitische talen legt Pir Vilayat verder uit, wijst de ‘L’ op een verbinding, op een door-
tocht of een doorgang. In dit geval is het de beweging van het ene stadium van de A tot in 
het andere stadium. Bij de laatste letter, de ‘H’ heb je alle ‘L’len en ‘A’ ‘s achter je gelaten. De H 
staat voor de adem, de geest, de onzichtbare manifestatie van het goddelijke. De Hebreeuwse 
letter H, de ‘Hee’, betekent venster. Door een venster komt het (goddelijk) Licht naar binnen 
in de woning en zo ook in het lichaam. 

In bovengenoemd boek wijst Hazrat Inayat Khan erop dat het geluid van het Abstracte te 
horen is in het stromen van water, in het geklingel van bellen, in het zoemen van bijen en dat 
het dan overgaat in ‘Hoe’, het allerheiligste geluid. “Mystici” schrijft Hazrat Inayat Khan, “hebben 
het Opperste Wezen altijd gekend als ‘Hoe’, de natuurlijke naam, niet door mensen gemaakt, 
de enige naam van de Naamloze die door de ganse natuur onafgebroken wordt uitgespro-
ken.” (...) “Dit alleen is de ware naam van God, een naam die geen volk en geen godsdienst 
zijn bijzonder eigendom kan noemen”. Het is het Woord dat in den beginne was, het Woord 
dat bij God was, het Woord dat God was, zoals de evangelist Johannes dat beschrijft in de 
eerste regel van het naar hem genoemde evangelie”. 

“Hier” (bij de H), gaat Pir Vilayat verder, “kom je bij de top, het is de staat van Samadhi, je bent 
dan in een staat van suspensie”. Die pauze, die staat van suspensie, is het moment waarop 
je de eeuwigheid van je wezen ervaart. Het is de eeuwigheid van de Goddelijkheid in je en 
dat vraagt om een totale ontkenning, om een totaal loslaten van je individualiteit. “Dit zijn 
dingen” zegt Pir Vilayat, “die je ontdekt als je de Zikr herhaalt”. 

Hazrat Inayat 
Khan (links)

Pir Vilayat Inayat 
Khan (midden)

Pir Zia Inayat 
Khan (rechts)
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Een anecdote 

Dan vertelt Pir Vilayat wat hem eens overkwam tijdens het reciteren van de Zikr : “Toen ik 
jonger was, was ik in Ajmir, ‘s nachts, de Zikr aan het reciteren. Het was een magische plek, er 
waren mensen aan het bidden en aan het chanten en sommige sliepen gewoon op de mar-
meren vloer. Er was daar een bijzondere derwish, een musicus die op de rudra vina speelde. 
Ik zat daar de Zikr te herhalen en ik werd zo bewogen door de muziek, dat ik de Zikr beter 
zei dan ooit tevoren. Ik durfde niet naar hem op te kijken, want als je de Zikr aan het zeggen 
bent, wordt je geacht niet om je heen te kijken, maar goed geconcentreerd te zijn. Toen -op 
een zeker moment -was er een onderbreking en ik durfde mijn hoofd naar hem toe te keren. 
Ik kon mijn ogen niet geloven, want hij leek precies op mijn vader. Ik kon ‘t niet geloven. Op 
het moment waarop ik naar hem keek, stond hij op en kwam hij naar mij toe. Hij zei: “Ik heb 
een boodschap van je vader”. Hij vroeg: “Keer je je hoofd omhoog als je ‘Hoe’, zegt ? Dat is 
samadhi. Je moet ontwaken in het Léven, niet in samadhi”. Toen ging hij weg en hij ging door 
met zingen. Natuurlijk verbeterde ik wat mij was opgedragen. Dat was een echte transit in 
mijn leven, want in het begin was ik op zoek naar samadhi en nu realiseerde ik me de waarde 
van het ontwaken in het leven”. 

 

“Een dans wordt een spirituele dans, noch door 

hem zo te noemen, noch door een vorm of 

techniek, noch door een ritueel. Wat centraal 

moet staan, zijn de sacrale woorden. Niet de 

vorm, maar de sacrale woorden zijn de basis 

voor de ontwikkeling van deze dansen”. 

Samuel Lewis 
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Boekbespreking
door Esther Heijnen en Amarja Kamp

I heard God laughing 
Hafiz 

We zijn allebei verliefd op de titel die eigenlijk 
al genoeg zegt: Een God, die lacht…zou je 
daar zelf ook niet blij van worden?
Shams-ud-din Muhammed Hafiz leefde van 
circa 1320-1389. Het is de dichter die -naast 
Rumi- steeds bekender wordt in de westerse 
wereld, mede door de fantastische bewerking 
van zijn gedichten door Daniël Ladinsky. Hij 
was en is nog steeds de meest geliefde dichter 
in het vroegere Perzië. Voor de inwoners van 
Iran is zijn werk geen klassieke literatuur uit 
een ver verleden, maar nabije wijsheid van 
een geliefde en intieme vriend. 

Hafiz is een dichter wiens hart overstroomt 
van liefde, applaus en licht. Hij is een van de 
weinige mensen die focust op het mooie, 
zonder het verdrietige te ontkennen en hij 
gaat ervoor om het leven te vieren.(Esther) 
Ik zie hem altijd voor me als een vriendelijke, 
wijze, beetje maffe oude soefimeester, die 
me kan troosten als ik verdrietig ben en me 
uitdaagt om m´n hart meer te openen. Som-
mige mensen reizen niet zonder de bijbel; 
de gedichten van Hafiz kunnen een heerlijke 
reisgenoot zijn.(Amarja)
Zoals in het voorwoord van dit boek staat: “Dit 
zijn gedichten die elke expressie van liefde in 
het universum vieren! Zijn gedichten bege-
leiden ons in elk stadium van onze spirituele 
reis, ons uitnodigend om ons steeds meer te 
ontvouwen. Zo worden persoonlijke grenzen 
en beperkingen opgelost in het proces van 
groei en transformatie. Menselijke liefde wordt 
zo goddelijke liefde en de geliefde wordt zo 
“een” met de bron en het doel van alle liefde, 
die Hafiz “de Goddelijke geliefde” noemt.”
Maar hij is daar niet saai of heilig in, zijn gedichten 

werden in het oude 
Perzië gezongen als 
liefdesliedjes en hij 
schroomt ook niet 
om over seksualiteit 
te schrijven. Bij hem 
is de liefde compleet 
en in alle vormen een 
symbool voor die 
grotere liefde. Vaak 
is dat ook ontroerend en komt God zo wat 
dichterbij. Alles mag er zijn bij hem!

The only sin I know

If someone sits with me
And we talk about the Beloved
If I cannot give his heart comfort
If I cannot make him feel better
About himself and this world

Then Hafiz
Quickly run to the mosque and 
pray

For you have just committed
The only sin I know.

Daniël Ladinsky heeft de Hafiz gedichten 
bewerkt, zodat de ziel en humor van Hafiz tot 
ons kan spreken in een vertaling die ons hart 
raakt. Hoe zou het zijn, als we echt konden 
voelen wat Hafiz wil zeggen met de zin: “No 
one could ever paint a Too wonderful picture 
of my heart or God.” (“Niemand zou ooit 
een te mooi beeld kunnen schilderen van 
mijn hart of van God.” 
En wat of wie is eigenlijk een dichter? Hafiz 
zegt daarover : “ A poet is someone who can 
pour light into a cup, then raise it to nourish 
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your beautiful parched holy mouth” . Of in 
het Nederlands:”Een dichter is iemand die 
licht kan schenken in een kom en die dat 
aan kan bieden om je uitgedroogde mond 
te voeden.”

Zoals we koosnaampje hebben voor onze 
geliefden en huisdieren, zo heeft Hafiz een 
uniek vocabulaire voor de namen van God. 
God is voor hem meer dan de Vader, de 
Moeder, het Oneindige of een Wezen wat 
nooit begrepen kan worden. Hij noemt God, 
the Sweet Uncle, the Generous Merchant the 
Immediate One, the Ocean, the Sky, the Sun, 
the Moon, the Friend.
Voor hem is God iemand die we ontmoeten, 
binnengaan en die we op een eeuwigdurende 
reis kunnen ontdekken. Of zoals Kadinsky 
zegt: ”In these poems Hafiz gives the ad-
dress of the holes in the roof, the cracks 
in the walls, and to the front and back 
doors of God’s favourite Taverns- so that 
our mouths and souls and lives can stop 
pretending to be empty or dry.” 

We kunnen een voorbeeld aan hem nemen 
als we onszelf het volgende voornemen:

I Am Determined

One regret, dear world, 
That I am determined not to 
have
When I am lying on my 
deathbed
Is that
I did not kiss you enough

Waar wil jij geen spijt van hebben op je 
sterfbed? Voor Hafiz is het duidelijk: hij wil 
de wereld omarmen en zoenen. Niet dat hij 
altijd een prettig of veilig leven heeft gehad, 
misschien maakt juist dat zijn gedichten 

dieper en doorleefder en hebben we het idee 
dat hij ons echt iets te melden heeft,wat ook 
nog zin heeft in onze tijd. 

Andere gedichten van Hafiz , in de Ladinsky 
bewerking zijn:
The gift
The subject tonight is love
Love poems from God (samen met 11 andere 
mystici, 5 oosterse en 6 westerse)
Wil je Hafiz lezen in het Nederlands dat kan, 
hij is vertaald door W. van der Zwan (Ankh 
Hermes)
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Atum O’Kane op dvd!

Afgelopen december besloot een locale 
Amsterdamse zender (Salto) een stukje uit 
te zenden van de verhalenavond in de Roos, 
op 3 december, met als thema Seeds of light. 
Toen dat idee er was, dachten we dat het leuk 
zou zijn om Atum te introduceren met een 
kort gesprek. Al met al was er zoveel materiaal 
dat we het zonde vonden om er niks mee te 
doen, dus… Er is nu een DVD, jawel Atum 
in beeld, waarop zowel het gesprek in het 
Vondelpark (40 minuten) als de hele avond 
in de Roos (anderhalf uur) te zien is. 
Het is een gesprek tussen Atum O’Kane en 
Amarja Kamp. Opgenomen door cameraman en 
initiatief nemer Harry Moinat. We praten over 
wat de zin is van een spirituele praktijk, wat te 
doen als je de weg kwijt bent, de toekomst, 
verhalen…. Teveel om op te noemen. 
Wil je meer weten of de DVD bestellen, bel of 
mail dan met Amarja (0624642686), amarja@
hetnet.nl . De DVD kost 14 euro (+ eventueel 
3 euro verzendkosten). De DVD zal ook bij de 
komende Atum activiteiten (waarschijnlijk in 
december) aangeboden worden, bestel hem 
dan even vlak van te voren… 

Schrijven wil ik, 
schrijven van gevoel 
voelen wil ik, 
voelen in mijn diepte.  
 
Wanneer de stilte om mij sluit, 
ben ik alleen 
alleen met mijn leegte 
alleen met mijn diepte 
de ongrijpbare, 
onbegrijpelijke diepte 
de diepte waarnaar ik verlang  
en die me tegelijkertijd afstoot, 
angst inboezemt. 
 
Zwemmen wil ik, 
zwemmen in gevoel  
voelen wil ik, 
voelen in mijn diepe zee 
zijn wil ik, 
in mijn diepte wil ik zijn.  
 
 
Schrijven wil ik, 
schrijven wil ik jou 
voelen wil ik, 
voelen in jouw diepte. 
 
Wanneer de stilte ons omsluit 
zijn we samen een,  
een met de leegte, 
een met de diepte 
de diepte in jou, 
waarnaar ik verlang  
en die me tegelijkertijd afstoot, 
angst inboezemt. 
 
Zwemmen wil ik, 
zwemmen in jouw zee 
voelen wil ik, 
voelen in jouw zeediepe diepte 
zijn wil ik, 
in jouw diepte wil ik zijn.

Jan abrahim Vos
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Agenda Sofia 
juni-september 2008

 Klassen van de Esoterische School 

 Amsterdam 
ELKE DONDERDAG IN JUNI EN SEPTEMBER 20.00 
UUR

Open klas van de Esoterische School gevolgd 
door een Genezingscirkel van de Genezings 
Orde. Met Rahima van Hattem. Plaats: Van 
Eeghenstraat 2-III, Amsterdam. Bel als je van 
plan bent te komen: 020- 6794910.

 Diemen 
MA. 9 JUNI 19.15 UUR

MA. 8 SEPTEMBER 19.15 UUR

Open klas van de Esoterische School voor 
belangstellenden in het soefisme.Met: Ragini 
Pancras. Plaats: M.L.Kinglaan 214. Bel als je voor 
het eerst wilt komen: 020-4000411.

 Groningen 
DATA IN OVERLEG 18.30 UUR

Githa-klas van de Esoterische School voor 
mureeds. Met: Shahidah Borsboom. Plaats: 
Fultsemaheerd 5, Groningen. Info: 050- 
5414643.

 Hengelo 
DO. 19 JUNI 20.30 UUR

DO. 18 SEPTEMBER 20.30 UUR

Besloten klas van de Esoterische School. Met: 
Siddiq en Din Ilahi Geesing. Plaats: Soeficen-
trum Sofia, Rob de Vriesstraat 185, Hengelo. 
Thee vanaf 19.30 uur. Einde klas: 22.00 uur. 
Info: 074- 2778543. Bij voldoende belangstel-
ling zal daarnaast ook een open klas worden 
gestart.

 Voorburg 
ZO. 8 JUNI 15.00-16.15 UUR

Open zhikr meeting. Everyone is welcome 
who would like to be immersed in the dyna-
mic and sacred practice of zhik, sung, danced, 
chanted, and in silence. Met: Saki Lee Oranje 
Nassaustraat 1, Voorburg Voor informatie 
en opgave: Nur Shahab 070-4020170 of 
NurShahab@gmail.com 
ZO. 8 JUNI 16.45-18.30 UUR

Closed Curriculum Circle: this class is for those 
who are commited to the ongoing study of the 
stages of ego development (nafs) in relation to 
Sufi mysticism. Newcomers are always welcome 
to attend one class to determine if they would 
like to join an intimate circle of friends on the 
Sufi path. Met: Saki Lee Oranje Nassaustraat 
1, Voorburg Voor informatie en opgave: Nur 
Shahab 070-4020170 of NurShahab@gmail.
com 

 Genezingscirkel van de   
 Genezings Orde 

 Amsterdam 
ELKE DONDERDAG IN JUNI EN SEPTEMBER 20.00 
UUR

Genezingscirkel van de Genezings Orde met 
daaraan voorafgaand een open klas van de 
Esoterische School. Met: Rahima van Hattem. 
Plaats: Van Eeghenstraat 2-III, Amsterdam. Bel 
als je van plan bent te komen of voor het 
doorgeven van namen: 020- 6794910.

 Diemen 
ZO. 29 JUNI 18.30 UUR

ZO. 27 JULI 18.30 UUR

ZO. 31 AUGUSTUS 18.30 UUR

ZO. 28 SEPTEMBER 18.30 UUR

Genezingscirkel van de Genezings Orde. 
Met: Ragini Pancras. Plaats: ML Kinglaan214, 
Diemen. Bel als je voor het eerst komt: 020- 
4000411.
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 Ermelo 
DO. 12 JUNI 10.30 UUR

DO. 10 JULI 10.30 UUR

DO. 18 SEPTEMBER 10.30 UUR 
Genezingscirkel van de Genezings Orde met 
afstemming en meditatie. Met: Myra van Leer 
en Johanna Blankendaal. Plaats: Valkenhof 14, 
Ermelo. Bel voor data en/of het doorgeven 
van namen: 0341- 553428 

 Hengelo 
DO. 5 JUNI 20.30 UUR

DO. 4 SEPTEMBER 20.30 UUR

Genezingscirkel van de Genezings Orde. 
(Niet open voor iedereen). Met: Siddiq en 
Din Ilahi Geesing. Plaats: Soeficentrum Sofia, 
Rob de Vriesstraat 185, Hengelo. Info: 074- 
2778543.

 Woerden 
Genezingscirkel van de Genezings Orde met 
Zuleicha Zwaneveld. Voor data, deelname of 
het doorgeven van namen: 0348- 430453.

 Universele Erediensten 
 

 Amsterdam 
ZO. 8 JUNI 11.00 UUR

ZO. 14 SEPTEMBER 11.00 UUR

Universele viering naar het model van de 
Cosmic Celebration. Met Simone Wils. Plaats: 
Centrum de Roos, PC Hooftstraat 183 te 
Amsterdam. Bel voor info Simone Wils: 035-
5772303.

 Hengelo 
ZO. 22 JUNI 11.00 UUR

ZO. 28 SEPTEMBER 11.00 UUR

Universele Eredienst. Met: Siddiq en Din 
Ilahi Geesing. Plaats: Nieuwe Tijdscentrum 
‘De Ruimte’, Berfloweg 80a, Hengelo. Info: 
074- 2778543

 Kinshipactiviteiten 

 Hilversum
Za. 20 & 21 se ptember
3e Dansweekend jaaropleiding Dansen van 
Universele Vrede. Uitsluitend toegankelijk voor 
deelnemers jaartraining. Thema: Zarathoestra 
en Boeddha. Met: Noor & Akbar Helweg en 
gastdocent Jan Linssen. Plaats: Heilig Hartkerk, 
dr. Cuypersplein 7, Hilversum. Informatie over 
jaaropleiding: 035- 6249570 of helweg@
hetnet.nl

 Speciale Soefi Orde Activiteiten 
 Activiteiten LightSong Sufi Centre,  
 Voorburg 

Lightsong Sufi Center retraites en evene-
menten:
7 - 13 juli individuele retraite o.b.v. Saki Lee. 
Plaats: Lioba Klooster, Egmond, NL. Please 
check availability! info@lightsong.info of 070-
3867800 www.lightsong.info

4-9 augustus retreat, Zenith Institute, Olivone, 
Zwitserland. Tel: 00-33-147284846. zahir@
zenithinstitute.com 

22-27 september. Healing Retreat with Dan-
ces of Universal Peace and Sufi Practice. Italy 
Sardinie. Info: Roshan Priese 00393212474684, 
info@roshanpriese.de www.calajami.eu 

 Overige Soefi-activiteiten in  
 Nederland 
 Zie ook: www.soefikalender.nl 

 Amsterdam 
IEDERE EERSTE MAANDAG VAN DE MAAND  IN JUNI 
EN SEPTEMBER 19.45 UUR

Open kooravond ‘Heart & Wings’. Voor be-
langstellenden. Plaats: Pastorie Obrechtkerk, 
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Obrechtstraat 30, Amsterdam. Info: Lidwien 
Janssen 020- 6931700 of Rahima van Hattem 
020-6794910. www.heartandwings.nl 

  Zhikr avonden  
o.l.v. Cora Barkat Slieker
tel. 020-6762283

 SUFI ORDER INTERNATIONAL 
 EUROPE 
 Soefi Orde België 

 Antwerpen 
Bel voor data!
Meditatieklassen ‘De verschillende bewustzijns-
niveaus waarop wij kunnen leven’. Antwerpen 
(Schilde). Nederlandstalig. Met: Akbar Hugo 
Appels. Plaats: Pundarika, Centrum voor levens-
verdieping, Begijnenstraat 61, 2000, Antwerpen. 
Informatie: tel: 0032-34480414 of hugo.appels@
fulladsl.be of www.universel.be 

Voor informatie omtrent de genezingscirkel 
van de Genezings Orde: Latifa Vandevenne, 
tel: 0032-34480414.

 Brussel 
Bel voor de data!
Tweetalige meditaties in Brussel. Voor inlichtingen: 
: Akbar Hugo en Latifa Noella Appels-Vande-
venne. Tel: 0032-34480414 of hugo.appels@
fulladsl.be of www.universel.be 

Voor informatie omtrent de genezingscirkel 
van de Genezings Orde: Salima de Vos, tel: 
0032-23058839.

God was here and I, I 
was not there

There is a sadness to this line
I was not there
A painful sinking feeling in 
my heart
Oh, we missed each other,
We came so close
And
Missed
Just like missing a dear long-
lost friend
By a minute

Please
Let’s try again,
Maybe next time, we will make 
it
Please try again God
Don’t give up on me!
Maybe next time
When You turn Your face to-
wards me
I will be there

Amarja Kamp



Siddiq en Din Ilahi Geesing

074 2778543

Shahida Borsboom 050 5414643

Simone Wills 035 5772303

Rahima van Hattem 020 6794910

DANSEN VAN

UNIVERSELE VREDE

Noor en Akbar Helweg

035 6249570

Saki Lee 070 3867800

KOOR HEART & WINGS

Kontaktpersonen

Lidwien Janssen 020 6931700

Rahima van Hattem 020 6794910

www.heartandwings .nl

Stichting Soefi Orde Nederland

www.soefi-orde.nl

BESTUUR

Vice-president & voorzitter

Wali Ali van Bruggen

Hageldor 1, 6031 GV Nederweert

0495 622042

wali.ali@chello.nl

Secretariaat & penningmeester

Shanaz van Roosmalen

Aurorastraat 28, 3581 LV Utrecht

030 2511923

infokompas@planet.nl

Leden

Renate Otten 053 5362891

renateotten65@home.nl

Zuleicha Zwaneveld 0348 430453

Het Spaarne 35, 3448 DX Woerden

marjo.zwaneveld@versatel.nl

SPIRITUELE RAAD
Voorzitter: Wali Ali van Bruggen 0495-622042

Esoterische School Genezings Orde

Hoofd concentratie:

Saki Lee 070 3867800

saqi.lee@planet.nl

INDIVIDUELE BEGELEIDING

EN INWIJDING

Amsterdam

Magdalith en Ezra Janssen

020 6465530

Rahima van Hattem 020 6794910

myhattem@hotmail.com

Sarada Hummel 020 6845896

Nederweert

Wali Ali van Bruggen

0495 622042

Den Haag

Saki Lee 070 3867800

Groningen

Shahidah Borsboom

050 5414643

Haarlem

Mithra den Dulk 023 526 3467

Hilversum

Noor en Akbar Helweg

035 6249570

Monnickendam

Annahita Duinker 0299 653973

O v e r i j s s e l

Siddiq Geesing 074 2778543

Laren

Johan Manschot 020 6794910

RETRAITES

- Saki Lee 070 3867800

- Sarada Hummel 020 6845896

- Johan Manschot 020 6794910

- Rahima van Hattem 020 6794910

Hoofd concentratie:

Rahima van Hattem 020 6794910

GENEZINGSCIRKELS

Ragini Pancras - 020 4000411

Siddiq en Din Ilahi Geesing

Rahima van Hattem 020 6794910

Johannna Blankendaal

0341 553428

johannablankendaal@planet.nl

Amina van Duuren 0495 622042

Zuleicha Zwanenveld 0348 430453

Universele Erediensten

Hoofd concentratie:

Siddiq Geesing

074 2778543

Kinship

Hoofd concentratie:

Mithra den Dulk 023 526 3467

Ziraat

Hoofd concentratie:

Noor Helweg

035 6249570

OVERIGEN

INFORMATIECENTRUM

Amina van Duuren

Hageldor 1, 6031 GV Nederweert

Informatielijn Soefi Orde

0495 622042

tanjavanduuren@chello.nl

LEDENADMINISTRATIE

Mieke Jamila Betten

Aurorastraat 28, 3581 LV Utrecht

030 2511923

miekebetten@planet.nl

AGENDA SOFIA

Amina van Duuren 0495 622042

HOPE PROJECT,

TAPES, BOEKEN,

VIDEO + DVD,

ETHISCHE RAAD

www.soefi-orde.nl




