
10 JANUARI 2010 in de AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de Nieuwe 
Markt: 
Dr. H.J. Witteveen , economisch adviseur en vicepresident van de Internatio-
nale Soefi beweging, voormalig minister van Financiën en voormalig directeur 
van het Internationale Monetaire Fonds over 
“het SOEFISME” 
 

 

Het Soefisme is zowel heel oud als heel nieuw! Het is bekend door de mystie-
ke scholen, de Soefi-orders in de islamitische wereld, die gericht zijn op inner-
lijke beleving van het goddelijke. Die beleving kwam al voor in de oude Egyp-
tische mysteriën. 
 
In de 20ste eeuw heeft Hazrat Inayat Khan, de grote Indiase mysticus en mu-
sicus, een nieuwe vorm van universeel soefisme naar onze westelijke wereld 
gebracht. 
Hij maakte duidelijk, dat de essentie van alle grote religies dezelfde is : inner-
lijke beleving van het contact met het ene al doordringende licht en leven 
waaraan mensen de naam God, Allah of Ahura Mazda of nog andere namen 
hebben gegeven! 
 
Die goddelijke vonk in ons wordt echter telkens weer verduisterd en overdekt 
door alle indrukken van de uiterlijke,materiële wereld waar wij voortdurend 
mee bezig zijn en waarvan we ons afhankelijk voelen. 
De Soefi-gedachte is een aanzet om dagelijks leven en religie met elkaar te 
verbinden, opdat ieder daad mag worden gedragen door de geest en spiritue-
le vrucht voortbrengt. 
 
Als geen ander kan Dr. Witteveen ons in deze lezing op een boeiende wijze 
inspireren en onze aandacht richten op het Goede, het Ware en het Schone! 
 
Over het soefisme schreef hij de boeken: Universeel Soefisme ,Soefisme en 
Economie, tot de Ene. 
 
 
De bijeenkomst op 10 januari start om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 13.00 
uur. De toegang is vrij. 
Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl 
 

 
 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf, tel. 0182-399111 

http://www.agnietenconvent.nl/


Aanvullende informatie: 
 
Op zondag 27 december 2009 11.00 uur is Dr. Witteveen te gast in het 
IKON tv-programma “Het Vermoeden”, gepresenteerd door Annemiek 
Scrhijver. Het thema zal zijn: het Soefisme. 
 
Zie ook www.hetvermoeden.tv 
 
 

http://www.hetvermoeden.tv/
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