
 

 

 

      
     Universeel Soefisme ASSEN 
      Nieuwsbrief september 2021 
 

 

Lieve soefi vrienden en vriendinnen, 
 
Op 4 juli waren we in Hilversum bij een activiteit van Soefi Contact in verband met het herdenken van 
de geboortedag van Hazrat Inayat Khan (5 juli 1882). We luisterden in een meditatief moment onder 
andere naar de tekst: ‘Leven in deze wereld’ van Hazrat Inayat Khan (zie verder in deze nieuwsbrief). 
Deze tekst inspireerde ons om voor deze nieuwsbrief het thema: ‘Soefisme: een manier van leven’ te 
kiezen. Bij dit thema zijn de andere teksten gezocht. Ze geven verschillende aspecten weer van hoe 
mensen met elkaar kunnen omgaan en hoe we dat wat ons bezielt kunnen vormgeven in ons dagelijks 
leven.  
Daarnaast is er weer veel praktische informatie over de activiteiten.  
 
Hartegroet,  
NasiBan en Gert 

 

AGENDA 
In verband met de corona-regels houden we in de komende periode alleen informele diensten (dus 
in een cirkel en zonder altaar met de zeven kaarsen).  
Zoals het er nu naar uitziet zullen we de diensten in het gebouw van de Odd Fellows houden. Wel 
vragen we om je vooraf aan te melden, aangezien er slechts een beperkt aantal mensen in de zaal 
kunnen en we de opstelling zo zullen maken dat we, indien nog van toepassing, op anderhalve 
meter van elkaar kunnen zitten. Tevens volgen we de regels dat iedere bezoeker volledig is 
gevaccineerd of een negatieve test uitslag heeft die niet ouder is dan 48 uur. Mocht dit vanwege 
medische redenen niet mogelijk zijn, dan graag even contact opnemen. Als er corona gerelateerde 
klachten zijn, dan verzoeken we je om niet te komen. Mochten de RIVM regels aangescherpt 
worden waardoor we niet meer in het gebouw mogen samen te komen, dan bieden we de dienst 
via Zoom (dus digitaal) aan.  
 
De diensten vinden plaats op de derde zondag van de maand. Er zijn geen diensten in juli en 
augustus. De dienst begint om 11.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 
Vanaf 10.45 uur is er gelegenheid om je in stilte voor te bereiden op de dienst, waarbij de muziek 
ondersteunend is. 
 

dienst datum spreker 

I.D. 19 september 2021 Shamsher van Hees 

I.D. 17 oktober 2021 Peter Buisman 

I.D. 21 november 2021 Ivar Kofman 

I.D. 19 december  Latifa Knoop 

 

 



 

 

 

Uitnodiging Verdiepingsmiddag “Vertrouwen” 
Zondag 19 september, aansluitend op de Soefi-dienst in het Logegebouw van de Odd Fellows 
(Hendrik de Ruiterstraat 2 in Assen, schuin tegenover het NS-station). 
 
Lieve Soefi-vriendinnen en -vrienden, 
 
Na een lange tijd van Zoom-bijeenkomsten en enkele dienst in het logegebouw van de Odd 
Fellows, zodra dit mogelijk was, kunnen en hebben we nu de mogelijkheid om wat meer te doen. 
Niet alleen een dienst zoals u gewend bent, maar dit keer ook een aanvullend middagprogramma. 
Wij nodigen u hiervoor van harte uit. 
 
Het thema voor die middag is ‘Vertrouwen’ met:  

• Ademhalingsoefening met Shamsher van Hees (die ook zal spreken tijdens de dienst)  

• Vervolgens gaan we het thema ‘Vertrouwen’ in groepjes uitdiepen, waarbij we gebruik 
maken van de ‘hartcirkel’ 

• Met een nabespreking in de grote kring 

• We sluiten af met Sacred Dancing o.l.v. Janna  
 
In de middagpauze, tussen de ochtenddienst en de verdiepingsmiddag, is er soep (zelf a.u.b. brood 
meenemen). En er is koffie, thee en water. 
 
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is uiteraard welkom door overmaking op 
rek. nr. NL24TRIO 0788 9462 93 tnv Univ. Soefisme Assen. 
 
Aanmelden voor deze middag per email bij Peter Buisman, email: PLGBuisman@gmail.com.  
 
Uiteraard dienen de Corona-regels in acht genomen te worden, wat o.a. betekent dat wij slechts  
20 deelnemers kunnen toelaten. 
 
Bijgevoegd vindt u het programma op hoofdlijnen (wijzigingen voorbehouden). 
 
Mocht u na aanmelding en toelating onverhoopt toch verhinderd zijn dan vragen wij u dit zo 
spoedig mogelijk per email op bovenvermeld emailadres aan ons door te geven. 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
De organisatoren 
 
Latifa Knoop en Peter Buisman 

 

 
 

Spirituele activiteiten in Assen 
Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de activiteiten of gehouden op De Wouden 1 in 
Assen (voldoende ventilatie en voldoende afstand) of zowel via Zoom als op de Wouden 
aangeboden. 
Tevens volgen we de regels dat iedere deelnemer volledig is gevaccineerd of een negatieve test 
uitslag heeft die niet ouder is dan 48 uur. Mocht dit vanwege medische redenen niet mogelijk zijn, 
dan graag even contact opnemen. Als er corona gerelateerde klachten zijn, dan verzoeken we je 
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om niet te komen. Mocht door aanpassing van de regels ivm corona de situatie veranderen dan 
volgt hierover bericht. 
De activiteiten, die ‘s avonds plaatsvinden, beginnen om 19.45 uur. Er zijn geen kosten aan de 
avonden verbonden. Nadere info is te verkrijgen via mail: soefi.assen@ziggo.nl of via 
telefoonnummer: 0592501254. 
 
De activiteiten zijn als volgt ingevuld: 
 

- Meditatie: Eerste woensdagavond van de maand; open voor iedereen; Maximaal 5 personen 
kunnen de meditatie fysiek (De Wouden 1) volgen en de overige deelnemers kunnen de 
activiteit via Zoom volgen. Kom je naar De Wouden, dan je graag van tevoren aanmelden 
i.v.m. het maximale aantal deelnemers. 

 
Deze activiteit biedt de mogelijkheid om in het drukke leven van alle dag even stil te worden 
en tot jezelf te komen. Iedereen is welkom. 
Op het programma kunnen staan: 

• Muziek en stilte 

• (Geleide) meditatie  

• Ademhalingsoefeningen 

• Het gezamenlijk zeggen van een Wazifa/mantra 
Centraal staat dat er op iedere avond een moment 
van inkeer in jezelf in stilte is. Er wordt afgesloten met 
een kopje koffie of thee. 
 
Belangstelling? Dan graag even een berichtje, zodat we je de uitnodiging kunnen sturen.  
Data: 6-10, 3-11, 1-12, 2-2.  
 
 

- Gita-kring: eerste woensdagmorgen van de maand (alleen op uitnodiging). Start om 09.30 
uur en komen bij elkaar op De Wouden 1 in Assen. Data: 1-9, 6-10, 3-11, 1-12, 2-2.  
 
Aan de orde komt het boek ‘Gita’.  Tevens is er ruimte voor eigen inbreng rond het thema 
dat aan de orde is. 
 
 

- Verkenning van spirituele thema’s: tweede woensdagavond van de maand; open voor 
iedereen. Tot maximaal 10 deelnemers op De Wouden 1.  
 

Voorbereid door: Onderwerp: Datum: 

Gert Tegenpolen (goed en kwaad, oorlog en vrede, 
licht en donker, enz.) én God/het Al/de Ene 

13 oktober 

Latifa Godsideaal 10 november 

Janna en Annemarie Nog onbekend 8 december 

 
Centraal staat de uitwisseling van gedachten, ervaringen en gevoelens, waarbij iedereen de 
ruimte krijgt om zelf te bepalen wat hem of haar wel of niet aanspreekt. Er is ook aandacht 
voor het gedachtengoed vanuit het Soefisme met behulp van teksten van Hazrat Inayat Khan. 
 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Als er meer dan tien aanmeldingen zijn, dan wordt de 
groep in tweeën gesplitst en wordt de activiteit twee keer gegeven.  
 
Belangstelling? Dan graag even een berichtje, zodat we je de uitnodiging kunnen sturen.  
Data: 13-10, 10-11, 8-12, 9-2.  



 

 

- Spiritual Healing: derde woensdagavond van de maand (alleen op uitnodiging). Op De 
Wouden 1 in Assen. 
Namen voor de healing kunnen worden doorgegeven aan Latifa (hknoop@home.nl). 
Data: 15-9, 17-11, 15-12, 19-1.  
 
 

- Zikr: derde donderdagavond van de maand (alleen op uitnodiging) 
Deze avonden komen ivm de corona-regels voorlopig te vervallen. 
 
 

- Gatha-kring: vierde woensdagavond van de maand (voor moerieds en genodigden). Er 
kunnen maximaal 10 deelnemers per avond zijn. Als er meer dan 10 aanmeldingen zijn gaan 
we op zoek naar mogelijke oplossingen.  
We gaan verder met de teksten over symbolen in het boek ‘De Gatha’s’ van Hazrat Inayat 
Khan. 
Data: 22-9, 27-10, 24-11, 26-1.  

 
 
Soefi-zanggroep 
Binnen ons centrum Assen zijn een aantal mensen die graag een zanggroep 
voor Soefi-liederen zouden willen starten. Graag horen wie hier 
belangstelling voor heeft. Met de belangstellenden zullen we zoeken naar 
een geschikte avond en naar hoe we dit samen vorm kunnen geven.  
We zoeken voor deze groep ook iemand die, op vrijwillige basis, de groep 
kan helpen bij het instuderen van liederen.  
Reacties zijn van harte welkom via: soefi.assen@ziggo.nl. 
 
 

Landelijke activiteiten 
Zie voor andere landelijke activiteiten: https://soefikalender.nl  
 

Website 
Op onze website: www.soefi-assen.nl is info te vinden over onze vereniging wat betreft 
doelstellingen en activiteiten. Voor meer informatie over Hazrat Inayat Khan is er een link 
opgenomen naar een video over hem. Ook is er info te vinden over de andere Soefi-organisaties in 
Nederland. Leuk om eens te bekijken. 
 

Thema: SOEFISME: EEN MANIER VAN LEVEN 

Uw licht heeft de duistere vertrekken van mijn denken verlicht, 
Uw liefde is geworteld in de diepten van mijn hart; 

Uw ogen zijn het licht van mijn ziel, 
Uw macht is werkzaam achter mijn daden; 

Alleen in Uw vrede vindt mijn leven rust, 
achter elk van mijn drijfveren staat uw wil; 

Uw stem is te horen in elk van mijn woorden; 
Wat er zich in mij afspeelt is een belichaming van Uw beeld; 

Mijn lichaam is niets anders dan een dekmantel over Uw ziel, 
Waarlijk mijn leven is Uw adem, mijn Geliefde 

en mijn zelf uw eigen wezen. 

Hazrat Inayat Khan 

mailto:soefi.assen@ziggo.nl
https://soefikalender.nl/
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Thema: SOEFISME: EEN MANIER VAN LEVEN 

Leven in deze Wereld 

Ik zal u vertellen hoe, onder bepaalde 
omstandigheden, ik tenminste probeer te 
handelen. Ik kijk vanuit het gezichtspunt van de 
ander, als ook dat van mijzelf. Daarom geef ik 
vrijheid van gedachte aan ieder mens, aangezien 
ik het zelf ook neem. Ik waardeer wat goed is in 
een ander en zie over het hoofd wat ik als slecht 
beschouw. Als iemand zich zelfzuchtig gedraagt, 
zie ik dat als natuurlijk, aangezien het de 
menselijke aard is om egoïstisch te zijn, stelt het 
mij niet teleur. Maar mocht ik mijzelf egoïstisch 
gedragen, dan neem ik mijzelf ter hand om mij 
te verbeteren. Er is niets dat ik niet bereid ben 
om te vergeven, en er is niemand wie ik niet zou 
vergeven. Degene wie ik vertrouw, zal ik nooit 
wantrouwen; degene die ik liefheb, zal ik nooit 
haten; wie ik eens hoogachtte, zal ik niet 
verachten. Ik wens met iedereen vrienden te worden die ik ontmoet. Als ik ze moeilijk vind, zal ik mijn 
best doen hun vriendschap te winnen. Als ik hier niet in slaag, word ik onverschillig naar hen. 
Wanneer ik eenmaal vrienden geworden ben, wil ik de vriendschap nooit verbreken. Als iemand mij 
kwaad doet, op wat voor manier, dan denk ik dat ik het waarschijnlijk verdiend heb of dat degene die 
mij kwaad doet niet beter weet.  

 Ik heb geen vijanden, maar iedere ziel die in het leven met zijn hoofd boven anderen uitsteekt, krijgt 
in de wereld met veel tegenstand te maken. Zo was het met alle profeten, heiligen en wijzen, en dat 
is waarom ik niet kan verwachten hiervan vrijgesteld te zijn. Onder zulke omstandigheden zie ik de 
wet van de natuur, en ook Gods plan, werken en iets wenselijks voorbereiden. Ik beschouw niemand 

hoger of lager dan ik ben. Ik zie in alle 
bronnen, die in mijn levensbehoeftes 
voorzien, één bron, God, de enige bron; 
en in het bewonderen van en buigen 
voor en in het liefhebben van iedereen, 
besef ik dat ik het voor God doe. Bij 
verdriet kijk ik op naar God; en in 
vreugde, dank ik God. Ik klaag niet over 
het verleden, en ik maak me geen zorgen 

over de toekomst, maar probeer het beste van vandaag te maken. Ik ken geen mislukking. Zelfs in een 
val zie ik een opstapje om hoger te stijgen; en voor mij betekenen stijgen en vallen in het leven maar 
weinig. Ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan; en ik denk, zeg en doe wat ik bedoel. Als ik iets tot 
stand wil brengen in het leven, ben ik niet bang voor gevolgen. Ik ga gewoon en doe het, en houd me 
voor, wat zal zijn, zal zijn. Neem van deze ideeën wat je het beste lijkt, en vergeet de rest.  

Hazrat Inayat Khan 

 

Thema: SOEFISME: EEN MANIER VAN LEVEN 
 
Geen enkele daad is op zich zonde of deugd. 
Zij wordt dat in relatie tot de mens die het betreft. 
 
Hazrat Inayat Khan 



 

 

Het geheim van het leven. 
De houding zou allereerst moeten zijn God in ons te zoeken; en nadat men God daar heeft gezocht, 
God buiten ons te zien. In het verhaal over Aladdin in de Duizend en Eén Nacht lezen wij, dat Aladdin 
ging zoeken naar een lamp: die lamp is het goddelijk licht in ons en dat is heel moeilijk te vinden. 

Zodra men die lamp heeft gevonden, is de volgende 
stap dat licht te laten stralen op het leven buiten ons, 
opdat wij God zowel in als buiten ons vinden. Gebed, 
nachtwake, elke vorm van eredienst kan daarbij 
helpen; maar als een mens niet bereid is vrede te 
sluiten met zijn broeder, in harmonie te leven met 
zijn medemens, te proberen zijn omgeving 
aangenaam te maken, dan heeft hij zijn 
godsdienstplichten niet vervuld. … Als er iets is dat 
een mans kan doen om God te behagen, dan is het 
alleen door Zijn schepselen te behagen, te proberen 

hen welgevallig te zijn. Er kan geen beter gebed zijn, geen groter godsdienst, dan de gevoelens van 
anderen ontzien, klaar staan om hen te dienen, hen op alle manieren aangenaam te zijn, hen te 
vergeven en geduldig te verdragen. En indien hij verkeerd doende zich zou realiseren dat hij verkeerd 
handelt tegenover God, en goed handelend, goed handelt jegens God, dan zou zijn houding juist zijn.  
Het begin en einde van alle mystiek, filosofie en meditatie, van alles wat men leert en tot ontplooiing 
brengt, is een beter dienaar van de mensheid te zijn. …. 
 
De ziel van de mens is goedheid zelve, als hij maar begint van goedheid te houden. Dat is niet iets 
wat men kan leren, het welt vanzelf op. De goede houding jegens God is onmiddellijk gehoor geven 
aan God. …. 
 
De houding vormt een kanaal voor elk 
streven en een juiste houding maakt 
een kanaal voor een juist streven. De 
wereld is een plaats waar men 
getoetst en beproefd wordt. Indien 
men niet in de wereld leefde, zou 
men geen kans krijgen om goed of 
kwaad te doen; en zelfs indien 
iemand een zeer geestelijk leven zou 
lijden in de wildernis, zou dit niemand, zelfs niet hemzelf, enig goed doen, want men zou de 
beproevingen van de wereld niet ervaren hebben. Men kan het leven van een kluizenaar noch prijzen 
noch veroordelen. Als hij gelukkig is, is het goed. Iedereen kent zijn eigen leven en indien hij gelukkig 
is, zal hij ook anderen geluk geven.  
Uit: Alchemie van het geluk van Inayat Khan, blz. 72-74. 
 
  

Thema: SOEFISME: EEN MANIER VAN LEVEN 
 
Mijn bedachtzaam zelf! 
Verwijt niemand iets; 
Koester tegen niemand wrok; 
Draag niemand een kwaad hart toe; 
Wees wijs, verdraagzaam, voorkomend, 
Beleefd en vriendelijk tegen iedereen. 

 
Hazrat Inayat Khan 



 

 

Verhaal: Van iedereen kun je iets leren. 
Op zekere dag wandelde Inayat Khan, als jongeman in een stad in India, toen hij een derwisj met een 
heel bijzondere persoonlijkheid ontmoette. Hoewel de derwisj was gekleed in een gewaad van aan 
elkaar genaaide lappen, waren zijn woordgebruik, zijn stem, zijn opvattingen, zijn bewegingen en zijn 
uitstraling allemaal zeer aangenaam.  
In die tijd studeerde Inayat filosofie. Hij was nog jong en erg ingenomen met zichzelf. Dus toen zij zo 
samen voortliepen en de derwisj hem ‘Murshid’ (=leraar) noemde, was hij daarmee dan ook zeer 
verheugd. De derwisj sprak hem, elke keer als hij het 
woord tot hem richtte, aan met ‘Murshid’! Inayat dacht: 
“Misschien ziet de derwisj wel iets groots in me!”  
Niet veel later kwamen zij iemand tegen die de derwisj ook 
‘Murshid’ noemde. Deze persoon had zo op het oog geen 
enkele opleiding gevolgd, geen kennis van filosofie of 
religie verworden of iets anders bijzonders gedaan. De 
trots van Inayat werd hierdoor gekrenkt.  
Nadat de derwisj echter een politieman tegen het lijf was 
gelopen die hij om hem de weg te vragen ook aan had 
gesproken met ‘Murshid’, begreep Inayat dat de derwisj 
tegen iedereen ‘Murshid’ zei. 
Toen Inayat later aan zijn leermeester vroeg wat de 
betekenis van dit alles kon zijn, zei deze: “Jouw derwisj 
toonde jou de eerste stap in het herkennen van God en die 
is: het erkennen van alle mensen als je leermeester. Van 
iedereen kun je iets leren: van een dwaas, een wijze, een geleerde, een student, een vrome of een 
zondaar en zelfs van een klein kind. Wanneer je deze houding hebt tegenover iedereen, kan pas 
worden gezegd dat je God wilt kennen. Dan kan je leren van elk wezen, jong of oud, dom of 
verstandig, zelfs van een die, een boom of een steen. Dan zie je een voorbeeld van liefde in het gedrag 
van duiven en van trouw bij honden.” 
Uit: ‘Het verhalenpaleis’ van Saskia Rosdorff 

 
 

Thema: SOEFISME: EEN MANIER VAN LEVEN 
 
Wie in zijn hart een plaats inruimt voor anderen, 
vindt overal onderdak. 
 
Hazrat Inayat Khan 

 
 
Leven als godgelijke ziel 
Men zou kunnen denken ‘Wat voor invloed heeft zo iemand (een ziel die op God is afgestemd) op de 
anderen; van wat voor nut is hij voor de mensen rondom hem?’ Die mens is voor de anderen en voor 
degenen rondom hem een genezende kracht; die mens is een invloed die de zielen verheft, de zielen 
die lijden aan de bekrompenheid en de beperking van de menselijke natuur. Want de menselijke 
natuur is niet alleen bekrompen en beperkt, maar die is dwaas en tiranniek. De reden is dat de aard 
van het leven bedwelmend is. Zijn bedwelming maakt de mens dronken. En wat wil de dronken 



 

 

mens? Hij wil zijn drank: hij denkt niet aan 
een ander. In dit leven zijn er zoveel sterke 
dranken die een mens drinkt: de liefde tot 
rijkdom, hartstocht, woede, bezit. De mens 
is niet alleen voldaan door aardse 
bezittingen te hebben, maar hij wil ook 
diegenen bezitten die hij beweert lief te 
hebben, en zo bewijst hij tiranniek en dwaas 
te zijn. Want al die dingen in deze wereld die 
een mens bezit, die bezit hij in werkelijkheid niet, maar hij wordt door hen bezeten, of het nu rijkdom 
is of bezit of een vriend of een positie of een rang. De ziel met de goddelijke levenshouding is daarom 
nuchter vergeleken met de dronken man van de wereld; het is deze nuchterheid die in haar die 
zuiverheid bewerkstelligt die soefisme wordt genoemd en het is door die zuiverheid dat God zich 
weerkaatst in die ziel als in een spiegel. … 
Het verschil tussen God en de mens is dat God alwetend is en de mens alleen weet heeft van zijn 
eigen zaken. Omdat God alwetend is, heeft Hij allen lief en stelt Hij belang in allen; en zo is het met 
de godgelijke ziel.  
Uit: ‘De eenheid van religieuze idealen’, van: Inayat Khan, blz. 94,95 

 
 

Thema: SOEFISME: EEN MANIER VAN LEVEN 

Wanneer je God niet in de mens ziet, zul je 
God nergens vinden.  

Wie God vereert en de mens veracht, 
vereert Hem tevergeefs. 

Hazrat Inayat Khan 
 

 
 

 
 
Gedicht:  ‘Laat mij als een boom zijn’ van Anky Floris 

 
Zoals een boom in de grond geworteld is 
Zou ik in het leven willen staan 
Vanzelfsprekend de seizoenen volgend 
Bloesemen als het mijn tijd is 
Bloeien als het warm genoeg is 
Mijn bladeren laten vallen in volledig 
vertrouwen 
Dat er een nieuwe bloeitijd komt 
En kaal durven zijn 
Om me te richten op innerlijke groei 
 
Maar in plaats daarvan 
Probeer ik het leven 
Naar mijn eigen beeld te vormen 
Door alles weg te snijden,  
Te knippen en te zagen 



 

 

Wat me niet bevalt 
Alsof ik het natuurlijk verloop 
Van mijn leven kan controleren 
Ik probeer te bloeien 
Als de tijd nog niet rijp is 
Als mijn bladeren vallen verzet ik me hevig 
Ik wil niet dat het gebeurt: niet nu, niet zo 
 
Laat mij als een boom zijn 
Natuurlijk en bereidwillig 
De stroom van de omstandigheden volgend 
Zo zou ik willen leven 
En sterven … 
 
 

 

 
Thema: SOEFISME: EEN MANIER VAN LEVEN 

 

Een dansende ziel toont haar sierlijkheid in al wat zij doet. 

Hazrat Inayat Khan 

 

 
 
Sacrale Dans, Sacred Dance, Heilig dansen, Helende dans en wat is dat nou? 
 
Binnen het Soefisme kennen we de dansen van de universele vrede. Een mooi alternatief hiervoor is 
de Sacrale Dans. Lideke, dansdocent, schrijft hierover het onderstaande artikel. Voor meer info kun je 
ook terecht bij NasiBan. 
 
Sacrale Dans is de Nederlandse naam, een naam die ik graag gebruik, omdat het die extra dimensie 
aangeeft die voor mij juist zo belangrijk is. Het gaat om de verbinding met jezelf, van daaruit de 
verbinding met de ander en de verbinding met datgene wat groter is dan wij. Deze verbinding is er 
impliciet, de dans is de taal die we gebruiken. 
 
Het is een meditatieve dansvorm, waarbij de 
deelnemers een kring vormen, op klassieke, folklore 
en eigentijdse muziek. We volgen met onze voeten de 
soms oeroude patronen rond het midden, dat het 
seizoen en het thema reflecteert. Zowel de muziek als 
de beweging kunnen ons ergens brengen waar onze 
woorden dat vaak niet kunnen. Op die manier kunnen 
wij ook van binnenuit in beweging komen. 
Danservaring is niet nodig, de dansen worden 
uitgelegd en in de kring word je meegenomen door 
de ander.  



 

 

Bernard Wosien die deze vorm van dansen begonnen is heeft het als volgt verwoord: 
 
DER DU DIE WELT BEWEGST    GIJ DIE DE WERELD IN BEWEGING ZET 
 
Der du die Welt bewegst,   Gij die de wereld in beweging zet, 
bewegst du nun auch mich.    breng nu ook mij in beweging. 
Tief greifst du mich     Gij haalt mij uit de diepte en 
und hebst mich hoch zu dir.   heft mij op naar uw hoogte. 
 
Ich tanz ein Lied der Stille    Ik dans een lied van de stilte 
nach kosmischer Musik    op muziek van de kosmos 
Und setze meinen fuß     en zet mijn voet neer 
am Himmelsrande hin     op de rand van uw hemel 
und fühle wie dein Lächeln   en voel hoe uw glimlach 
mich beglückt.      mij gelukkig maakt. 
 
Bernard Wosien     Bernard Wosien 

vertaling: Gerda Zijderveld. 
 
De docent bij wie ik de opleiding heb gevolgd zei altijd: ”Eigenlijk 
kun je het met woorden niet uitleggen, als mensen willen weten 
wat Sacrale Dans is moeten ze een keer meedoen.” 
Dat kan natuurlijk op de open dag van Lichtfontein op zondag 4 
september, alhoewel dat een vrij korte les is. Je kunt ook een 
proefles volgen in het nieuwe seizoen op vrijdagochtend of 
vrijdagavond. De gegevens daarover vind je op de website van 
Lichtfontein (www.lichtfontein.nl).  
Weet je welkom in de kring. 
 

Lideke Kieft 
 
Notabene: Op de zondagmiddag op 19 september kunt u aan een sacrale dans meedoen. Zie 
hierboven bij de info over 19 september.  
 
 

Suggesties en/of teksten voor de Nieuwsbrief 
Kom je een mooie tekst (verhaal, gedicht, spreuk, verhalende tekst) tegen die je graag zou willen 
delen via de Nieuwsbrief, stuur het dan door. De kans is groot dat we er wat mee kunnen. Ook 
suggesties voor een onderwerp voor een volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom. 
 

 
Een bijdrage 
Wilt u het Universeel Soefisme Assen financieel steunen? Dan is een gift van harte welkom. Dit kan 
op ons bankrekeningnummer: NL24 TRIO 0788 9462 93 met als naam van: ‘Univ. Soefisme Assen’. 
Bij voorbaat al hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NasiBan Vinke en Gert van der Zande,  
tel. 0592-501254; email: soefi.assen(at)ziggo.nl 
 
Voor meer informatie zie ook: 

mailto:soefi.assen@ziggo.nl


 

 

- Facebook: Soefi Assen 
- www.soefi-assen.nl 
 
 
 

     
 

Namasté: Het licht in mij, groet het licht in jou. 

 

 

 

 

 

 

http://www.soefi-assen.nl/

