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The path of the heart is thorny, 
but leads in the end to bliss.

Hope is the staff the heart holds in hand,
and the goal heart shall not miss.

Hazrat Inayat Khan

This year’s theme:
the Living Heart

 Heart 
Circles

Winter is fading, Spring is awakening – and as the world turns green again, we are 
making firm plans for the International Summer School. Did you know that this 
year, in keeping with our theme ‘The Living Heart’ Summer School I will feature 
Heart Circles?

A group of the same people that meet each day to share from their hearts. 
And what’s shared in the circle stays in the circle. 

That’s why it’s good to be there the whole week long…

Plan to be with us for at least a few days, and see how this simple group work can 
make your experience of the Sufi teachings deeper and more alive in your daily life.
And don’t miss the Day of History program on Monday, July 18th. The morning 
will offer the traditional opportunity to visit Sufi graves in the Oud Eik en Duinen  
cemetery, and a parallel program at the Temple.  After lunch at the Wakil House in 
Murad Hassil, the program will continue in the Temple.
In a few days, we’ll be sending you a registration form with prices, and the first 
draft of the full program.

Hope to see you there!
With warmest greetings from

the Organising Committee

Kijk voor de Nederlandse Zomerschool gegevens op pagina 2 van deze Nieuwsbrief!
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De mens kan, als mens, iemand liefhebben, maar zijn ziel, als Gods licht,  
kan niet alleen deze wereld, maar wel duizend werelden liefhebben.

Het hart van de mens is altijd groter dan het ganse heelal.

Hazrat Inayat Khan

Het thema van dit jaar:
het Levende Hart

De organisatoren van de broederschaps- / zusterschapsdagen en de Soefidagen 
heten jullie van harte welkom voor de tweede week van de Zomerschool 2016.

Het thema voor deze tweede week is 

Het Levende Hart

Informatie over prijzen en registratie volgt in enkele dagen en de programma’s 
zo spoedig mogelijk.

Uiteraard zullen soefi oefeningen iedere dag op het programma staan. 
 
In ieder geval kun je je verheugen op het weerzien met Aslan Scott, die alle 
dagen aanwezig zal zijn om met ons te zingen. 

Ook de candle of wish, de wenskaars die door Hazrat Inayat Khan wordt gezien 
als een afstemming op het diepste verlangen van ons hart, zal in de kapel tij-
dens deze dagen branden. 

Graag tot ziens!
Met een warme groet van

de Organisatiecommissie

candle 
of  wish

samen 
zingen


