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                                            2022 

 
 

Vooraf 
Op 12 januari 2017 is in Leeuwarden opgericht de Stichting voor Universeel Soefisme. 
 
De Stichting heeft ten doel (artikel 2 lid 1 van de statuten): 

a. het vanuit de kracht van de mystiek en de kern van de wijsbegeerte verwezenlijken 
en verspreiden van de kennis van de eenheid van religieuze idealen van alle 
afzonderlijke religies zodat de vooroordelen en onverdraagzaamheid ten opzichte 
van geloofsrichtingen en levensovertuigingen kunnen wegvallen; 

b. het verspreiden van het inzicht dat vanuit de Schepping het Licht in alle mensen is 
ontstoken en het ondersteunen van belangstellenden om dat Licht in deze wereld te 
laten schijnen; 

c. mee te helpen om de verschillende polen van de wereld, het Oosten en het Westen 
en het Noorden en het Zuiden dichter bij elkaar te brengen opdat het ideaal van 
universeel broeder- en zusterschap zich verder kan ontwikkelen, alsmede al datgene 
dat daartoe bevorderlijk en dienstig is, alles in de ruimste zin. 

 
Deze doelstellingen zijn ontleend aan de drie doelstellingen van de Soefi Beweging zoals die 
is opgericht door de Indiase mysticus Hazrat Pir-o-Murshid Inayat Khan (1882-1927). 
 
Om haar doelen te realiseren beheert de Stichting een of meerdere Soeficentra. 
Een Soeficentrum is een lokale/regionale gemeenschap waar middels het organiseren van 
activiteiten in de Innerlijke School en de Universele eredienst, wel of niet aangevuld met 
activiteiten in de Kinship, de Muziek, de Healing, de Knighthood en de Zi’raat, inhoud en 
vorm wordt gegeven aan de drie doelstellingen van de Stichting. 
In het seizoen 2021  beheert de Stichting het Soeficentrum Friesland. 
 
In dit document worden de visie, uitgangspunten, werkwijze en organisatie beschreven van 
dit beheer.  
 
Het Soefipad 
Het pad van zelfreflectie en zelfrealisatie. 
 
Volgens Inayat Khan kunnen de drie doelstellingen van de Stichting tot uitdrukking komen in 
het persoonlijk leven van diegenen die zich verbinden met het Soefipad of ook wel het Pad 
van Wijsheid. 
 
Leidend principe voor de ondersteuning door de Stichting is daarbij de visie op het Soefipad 
of Pad van Wijsheid zoals Hazrat Pir-o-Murshid Inayat Khan die heeft geformuleerd en zoals 
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beschreven staat in The Path of Initiation and Discipleship, Sufi Mysticism, Volume X of the 
Sufi Message. 
 
Volgens Hazrat Inayat Khan is het doel van het Soefipad of het Pad van Wijsheid niet om het 
menselijk verstand een geloofsovertuiging op te leggen. 
 
Het doel is om in ons levensproces: 
- te onthullen wat zich ten diepste in onze mind bevindt: dat is ons hart; 
- te onthullen wat zich ten diepste in ons hart bevindt: dat is onze ziel; 
- te onthullen wat zich ten diepste in onze ziel bevindt: dat is de oneindige vrijheid van God’s  
  Zijn. 
 
Dit proces van onthulling voltrekt zich langs de weg van zelfreflectie en leidt tot 
zelfrealisatie: 
 
“Slechts één ding in ons leven geeft volledige voldoening en dat is het bereiken van 
zelfrealisatie. Dat is dat we de verwerkelijking bereiken waarvoor we zijn geboren. 
Dat is het betreden van de oneindige vrijheid van God’s Zijn.” 
 
De hefboom in het proces van bereiking is volgens Inayat Khan ons diepste verlangen om in 
deze wereld “iets te bereiken”. Daarin leert hij ons het onderscheid tussen “bereiking vanuit 
ambitie die aangestuurd wordt door ons ego” en “bereiking vanuit onze idealen die 
aangestuurd worden vanuit ons ware Zelf”: 
 
“De onrust in de wereld ontstaat door gebrek aan idealisme en het streven naar ambities. 
Leidend in de wereld van de zelfrealisatie is ons idealisme” 
 
Inayat Khan leert ons dat we dit proces in onszelf niet louter kunnen faciliteren door studie: 
 
“Sommigen denken dat we dat alles kunnen bereiken met studie. 
Maar om tot zelfrealisatie en het vinden van onze idealen te komen is een zekere levenswijze 
van belang. 
Het is het aangaan van het proces van uitvlakken van ons zelf, ons ego. 
Precies zoals het slijpen van iets hards zoals het slijpen van een edelsteen. 
Om als een diamant het Licht te laten schijnen dat in de steen is ontstoken. 
 
Hoe fijner en zachter ons ego wordt, des te hoger we ons ontwikkelen en des te 
indrukwekkender onze persoonlijkheid wordt. 
God heeft in ieder mens zijn Licht ontstoken. Het is onze taak om dat Licht in onszelf te 
vinden en in deze wereld te laten schijnen. 
Met het laten schijnen van het Licht in deze wereld bevrijden we onze ziel dat ons enige en 
diepste verlangen is.” 
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Om het onderricht van de Innerlijke School binnen de Stichting inhoud en vorm te kunnen 
geven is het van belang wat Inayat Khan hierbij zegt over de houding die we daarbij 
aannemen: 
 
“Het is helpend wanneer onze houding ten opzichte van 
- het leven: hoopvol is 
- onze motieven: moedig is 
- onze leraar: vol vertrouwen is 
- onze missie: oprecht is 
- dat wat we willen bereiken: ernstig is en zonder twijfel 
- ons leerproces op het pad er een is van: geduld. 
Ons pad van realisatie is niet gericht op het bereiken van resultaten.” 
 
Daarbij geeft Inayat Khan aan wat hierbij leidend is bij de individuele begeleiding: 
 
“Onrust op dit pad verstoort ons ritme, het verlamt ons en is onze ergste vijand. 
Het is de taak van de leraar de leerling te ondersteunen in het vinden van de rust en de 
balans.” 
 
Belangrijk is elke keer weer om elkaar eraan te herinneren dat het op het Soefipad niet gaat 
om het behalen van resultaten maar om het proces van persoonlijke ontwikkeling. 
Helpend in het gesprek hierover tussen leerling en leraar is wat Inayat Khan zegt over de 
tekens van onze ontwikkeling: 
 
“De tekens van onze ontwikkeling op het Soefipad zijn: 

- de veranderingen in het perspectief waarmee we naar het leven kijken, 
- de inspiratie die we voelen waarbij we de dingen vandaag beter begrijpen dan gisteren, 
- de kracht die we voelen in ons lichaam en onze geest, 
- de vreugde en het geluk die we ervaren in ons hart, 
- het ons vandaag onbevreesd en dapper voelen, meer dan gisteren, 
- het ons vredig voelen zelfs als we verblijven in het midden van de menigte “. 

 
Centraal op ons pad van zelfreflectie en zelfrealisatie staan volgens Inayat Khan het 
ontwikkelen van empathie en begrip voor onze omgeving en het loslaten van de manipulatie 
door ons ego. Hierover zegt hij: 
 
“Onze ziel wordt niet geboren als we als kind worden geboren. 
Onze ziel wordt geboren op het moment dat zich in ons de empathie en het begrip aandient. 
Ons pad om te komen tot begrip vraagt van ons dat we leren om te gaan met onze pijn. 
Een steen voelt geen pijn. Alleen de mens die zijn hart opent voelt pijn. 
Het pad van de zelfrealisatie is daarmee het pad van het het openen van ons hart en het 
aangaan van onze grootste kwetsbaarheid. 
Zo bezien is ons pad van zelfreflectie en zelfrealisatie het pad van het ontwikkelen van onze 
kracht van kwetsbaarheid.” 
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De activiteiten van de Stichting 
De zeven concentraties. 
 
Om hen die zich aangetrokken voelen tot (het bewandelen van) het Soefipad te inspireren 
en te ondersteunen organiseert de Stichting verschillende activiteiten. 
De internationale Soefi-organisatie Inayatiyya heeft deze geordend in een zevental 
“concentraties”. 
 
In 2022 ligt de prioriteit van het bestuur bij het verder inhoud en vorm geven van: 
 
1. De Innerlijke School 
Het hart van de activiteiten ter ondersteuning van hen die het Soefipad willen bewandelen, 
zo geeft Hazrat Inayat Khan aan, wordt gevormd door de Innerlijke School. 
 
Om het pad te gaan van zelfreflectie en zelfrealisatie acht Hazrat Inayat Khan het van belang 
dat we als mens: 

- het meesterschap krijgen over onze “mind”: alles wat we in ons leven hebben 
geleerd en opgedaan aan ervaringen is van belang voor onze positie in deze wereld 
en het waarmaken van onze ambities. Maar als we het pad bewandelen van ons 
innerlijk leven gericht op het naleven van onze idealen is het belangrijk, dat deze niet 
langer leidend zijn en mogen we leren deze weer los te laten; 

- ons verbinden aan een eigen gids/mentor die getraind en ook persoonlijk ontwikkeld  
is in de inzichten van het Soefisme en het gaan van het Soefipad; 

- de voor ons noodzakelijke inzichten opdoen over het Soefipad. Dat betekent dat het 
belangrijk is om spirituele kennis op te doen om deze daarna vooral te laten indalen 
om er zo zelf betekenis aan te geven in het eigen persoonlijke leven; 

- ons richten op meditatie, die past in een volgorde van training in concentratie, 
contemplatie, meditatie en realisatie. Begint de meditatie als oefening, uiteindelijk 
kan deze zich ontwikkelen tot een manier van leven; 

- het leven durven te leven: het is van belang betekenis te geven aan onze spirituele 
kennis en ervaring in het leven van alledag. 

 
Dit vraagt van de Stichting een begeleiding en training van betrokkenen die zich kenmerkt 
door het enerzijds bieden van spirituele vrijheid en anderzijds vanuit de inzichten van Inayat 
Khan het realiseren van een “eenheid van aanpak in de verscheidenheid van de mensen ”. 
 
Het Soefipad is het pad dat betrokkenen zelf lopen en waarbij zij de ondersteuning 
ontvangen die bij hen past (verscheidenheid). 
De begeleiding en training vinden plaats niet vanuit een “zelfbedacht Soefisme” maar vanuit 
de inzichten van de Soefischool van Hazrat Pir-o-Murshid Inayat Khan zoals die thans inhoud 
en vorm krijgen in de Inayatiyya (eenheid). 
 
De verantwoordelijkheid voor en de coördinatie van de Innerlijke School van de Stichting 
liggen bij diegenen die hiervoor door Pir Zia, de huidige spiritueel leider van de Inayatiyya, 
zijn ingewijd. Zij ontvangen hun doorlopende opleiding en begeleiding vanuit de leiding van 
de Innerlijke School van de Inayatiyya. 
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De verantwoordelijken voor de Innerlijke School binnen de Stichting maken qualitate qua 
deel uit van het bestuur.  
 
De Innerlijke School van de Stichting is toegankelijk voor al diegenen die bij een van de 
internationale Soefi-organisaties van Inayat Khan is ingewijd als mureed (leerling) of in 
gesprek met de begeleiders van de Innerlijke School van de Stichting zich oriënteren op het 
mureedschap. 
 
2. De Universele Eredienst 
De inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van de Universele Erediensten worden verzorgd 
door de groep van ingewijde cherags. 
De facilitaire organisatie waaronder de opbouw en het opruimen van het altaar en de zaal en 
het verzorgen van koffie en thee wordt verzorgd door de facilitaire groep. 
De communicatie over de diensten wordt verzorgd door het bestuur. 
 
Voor de overige Concentraties zal in 2022 moeten blijken of deze op een natuurlijke wijze 
binnen het centrum de aandacht kunnen krijgen. Het betreft: de Kinship, de Muziek, de 
Healing (de Stichting beschikt op dit moment over een ingewijde healingconductor), de 
Knighthood of Purity en de Zi’raat. 
 
  
De internationale Soefi-organisaties 
Onze verhouding hiertoe als Stichting 
 
Na het overlijden van Hazrat Pir-O- Murshid Inayat Khan in 1927 is een diversiteit ontstaan in 
de voortgang van de (internationale) organisatie van het Universeel Soefisme. 
Verschillende internationale Soefi-organisaties ontstonden om vanuit verschillende accenten 
de inzichten van Inayat Khan door te geven. 
Daarbij lag bij de ene organisatie de nadruk meer op de inzichten en intellectuele 
verwerking, bij de ander meer op de persoonlijke, psychologische en spirituele beleving en 
weer bij anderen op het aspect van muziek en dans. 
 
Lange tijd is daarbij in Nederland de International Sufi Movement (ISM) de dominante 
organisatie geweest. In de laatste decennia stond deze onder leiding van Murshid Hidayat 
Khan, de jongste zoon van Inayat Khan en Murshid Karimbakhsh Witteveen, voormalig 
minister en directeur van het IMF. 
Zowel het Soeficentrum Friesland als de beide huidige coördinatoren van de Innerlijke 
School van de Stichting ontlenen hieraan hun “Soefi-oorsprong” 
 
Vanaf het seizoen 2016-2017 heeft zich met het terugtrekken en overlijden van de beide 
leiders van de ISM in het Nederlands Soefilandschap een kentering voltrokken. 
Het was de uitdrukkelijke wens van Witteveen dat de ISM onder de spirituele leiding zou 
worden geplaatst van Pir Zia, de leider van de internationale Soefi Orde, thans Inayatiyya. 
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Verschillende leiders van de Nederlandse Soeficentra en tevens mureeds van Witteveen 
wilden deze gedachte volgen. Dit stuitte echter op grote weerstand van zittende leiders in 
de ISM die bang waren hiermee hun leidende positie te verliezen. 
Het proces dat hierop volgde leidde tot een verdere fragmentering in het Nederlandse 
Soefilandschap. Verschillende nationale afdelingen en Nederlandse Soeficentra verlieten de 
ISM. Ook hebben thans verschillende Nederlandse centra dit vertrek in overweging. 
 
Naast de bestaande internationale Soefi-organisaties besloot Mahmood Khan, zoon van een 
van de broers van Inayat Khan, tot de oprichting van een nieuwe internationale 
Soefibeweging genoemd ISM 1923. 
 
Daarmee werd aan het palet van de in Nederland actieve Soefi-organisaties een nieuwe 
kleur toegevoegd en bestaat dat palet thans uit: 

1. De ISM en de daaraan gelieerde Stichting Soefi Beweging Nederland (SBN) 
2. De ISM 1923 
3. De Inayatiyya 
4. Sufi Way 
5. Sufi Ruhaniat 
6. Soefi Contact 

Met de oprichting in Friesland van de Stichting voor Universeel Soefisme in 2017 is de 
specifieke band tussen het Soeficentrum Friesland en de ISM/SBN opgeheven. 
 
De Stichting wil een federatief centrum zijn en laat alle belangstellenden van alle 
internationale Soefi-organisaties toe in al haar activiteiten. 
Wel zijn de concentraties van de Stichting inhoudelijk gebonden aan de Inayatiyya. 
Deze keuze is mede voortgekomen uit het volgen van de wens van Witteveen om Pir Zia aan 
te wijzen tot spiritueel leider. 
 
Dit betekent dat de coördinatoren van de Innerlijke School van het Centrum inmiddels 
ingewijd zijn door Pir Zia als representative en hun training en begeleiding ontvangen vanuit 
de Inayatiyya. 
 
Bij een inwijding tot mureed maakt de betreffende mureed zelf de keuze vanuit welke 
Innerlijke School hij of zij deze inwijding wil ontvangen. Daarbij gelden de volgende 
mogelijkheden: 

- inwijding in ISM moet geschieden door een inwijder buiten de kring van de  
  Stichting; 
- inwijding in ISM 1923 kan geschieden door een van de huidige coördinatoren van  
  onze eigen Innerlijke School die dit recht tot Bayat nog ontleent aan zijn inwijding bij  
  de ISM door Witteveen; 
- inwijding in de Inayatiyya geschiedt door de huidige 
  representatives van de Inayatiyya in het Centrum. 
- inwijding in overige Soefi-organisaties: zie tekst bij ISM. 

 
De Stichting heeft haar opleiding en inwijding tot cherag specifiek gekoppeld aan de 
Inayatiyya. 
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De Stichting beschikt wat betreft de Healing in de persoon van een de coördinatoren over 
een eigen ingewijde healingconductor. Deze zal in de komende periode nauw samenwerken 
met het hoofd van de Healing Inayattiyya Nederland/Vlaanderen. 
 
 
De Soefigemeenschap 
Het Soefi Centrum als een gemeenschap 
  
De Stichting ziet haar Soeficentrum als “een Soefigemeenschap”. Deze gemeenschap is 
opgebouwd als volgt: 
 
De Inner Circle 
De Inner Circle wordt gevormd door de “mureeds” en “cherags”. 
 
De mureeds zijn ingewijd in een van de Innerlijke Scholen van het Soefisme. 
De coördinatoren zijn ingewijd als representative  in de Inayatiyya. 
De cherags zijn mureed en als cherag ingewijd door de Inayatiyya, 
 
De mureeds volgen het programma van de Innerlijke School van het centrum. 
Dit bestaat uit het deelnemen aan: 

- de maandelijkse bijeenkomsten die gericht zijn op de training in en gezamenlijke 
afstemming op de lessen en oefeningen van de Innerlijke School van Hazrat Inayat 
Khan; 

- het periodieke gesprek met de persoonlijke begeleider/mentor binnen de Innerlijke 
School. 
 

De leden van de Inner Circle dragen jaarlijks bij per persoon € 190,-. 
 
Deelnemers aan de verdieping 
De deelnemers aan de verdieping doen mee aan de maandelijkse algemene 
verdiepingsbijeenkomst. Daarbij hebben zij ter ondersteuning een periodiek gesprek met 
een persoonlijke begeleider/mentor binnen de Innerlijke School. 
De deelnemers dragen voor de deelname aan deze activiteiten jaarlijks bij per persoon  
€ 190,-. 
 
Belangstellenden 
Ook de belangstellenden maken deel uit van de vaste Soefigemeenschap. 
Zij worden door het bestuur actief geïnformeerd over de voortgang van de Stichting en 
worden betrokken bij en in algemene activiteiten. 
De belangstellenden dragen jaarlijks bij per persoon € 95,-. 
 
Bezoekers Universele Eredienst. 
De Stichting organiseert algemeen toegankelijke Universele Erediensten. 
Bezoekers die geen mureed, cherag, deelnemer aan de verdieping of belangstellende zijn 
kunnen een financiële bijdrage leveren o.a. via de collecte. 
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Het bestuur van de Stichting 
Beheerder van de Soefi gemeenschap 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de Soefigemeenschap en bestaat uit  
5 personen.  
 
Zij die verantwoordelijk zijn voor de Innerlijke School maken op grond hiervan (qualitate 
qua) deel uit van het bestuur (maximaal 2 personen). 
 
Er is niet specifiek een dagelijks bestuur. 
 
Specifieke taken/aandachtspunten voor het bestuur: 
- beheren website   
- periodiek uitgeven van een Nieuwsbrief 
- relatiebeheer met de verschillende internationale soefi-organisaties 
- public relations 
 
 
10 januari 2022 
 


