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De stichting Soeficentrum Regio Utrecht (SRU) is opgericht op 17 februari 2020. Gedurende 
vele decennia bestond er een Soeficentrum Utrecht/Bilthoven, als onderdeel van de Soefi 
Beweging Nederland (SBN). Er ontstonden echter vanaf 2019 grote verschillen van inzicht 
tussen het centrum en de leiding van de SBN. Een mogelijke verwijdering uit de koepel 
met verlies van geldmiddelen en overige bezittingen was een reëel en acuut punt van zorg 
voor het centrumbestuur.  

Om de toekomst van het centrum te waarborgen, heeft het bestuur begin 2020 besloten  
om tot verzelfstandiging over te gaan. Eind maart is dit aan het bestuur van  de SBN 
meegedeeld met een verzoek om als zelfstandig centrum binnen SBN te blijven  
functioneren. Hierop kwam geen reactie. Begin april werd ons per email meegedeeld dat 
we niet langer deel uitmaakten van de SBN. Het bestuur van SRU heeft toen een 
overeenkomst met de SBN gesloten inzake de financiële afwikkeling.  

Daarom gaan we dus sinds 17 februari door het leven als een zelfstandig soeficentrum en 
zijn niet aangesloten bij één van de organisaties die werken vanuit het gedachtengoed van 
Inayat Khan. Omgekeerd verwelkomt het centrum mensen vanuit al deze organisaties die 
zich thuis voelen in onze gemeenschap. 

Het bestuur heeft de bovengenoemde stappen gezet in nauw overleg met de achterban, 
die in meerderheid aangesloten was bij de SBN. We hebben de achtergronden van het 
conflict en onze beweegredenen tot verzelfstandiging toegelicht. Vrijwel iedereen is 
vervolgens donateur geworden van het SRU. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van 
de mogelijkheden die onze verzelfstandiging heeft meegebracht door meer mensen uit 
onze achterban in de gelegenheid te stellen de koers van het centrum en de inhoud van 
het aanbod mede vorm te geven.  

De geboorte van het SRU vond plaats een maand voor de eerste lockdown als gevolg van 
de Covid-19 uitbraak. Dat stelde het centrum voor grote uitdagingen. We wilden ons 
inhoudelijk aanbod overeind houden en hebben daarom voor SRU een betaald Zoom 
abonnement afgesloten. Daarmee konden we vrijwel al onze activiteiten online 
voortzetten. We hebben tevens een YouTube kanaal gestart, zodat we aangepaste 
erediensten als videobestand konden aanbieden. Daarnaast hebben we het programma 
Audacity gebruikt om goede audiobestanden te genereren.  

Onze zelfstandigheid maakte ook een eigen website noodzakelijk. Die hebben we zelf 
gebouwd met WordPress en Elementor. In dat kader heeft één van onze donateurs een 
nieuw logo voor ons ontworpen. In juni was de website in de lucht en in augustus 
koppelden we hieraan een nieuwsbrief in dezelfde huisstijl, gecreëerd via LaPosta.  

Tot de lockdown van maart 2020 en in de maand september hebben onze bijeenkomsten 
(vier per maand) live kunnen laten plaatsvinden, maar toen in oktober de 
besmettingscijfers snel opliepen, zijn we daar weer mee gestopt. Aanvankelijk mochten 
we volgens de geldende regels nog met maximaal 30 mensen bijeen komen, maar het 
bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en gehandeld naar de geest van de 
maatregelen.  
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De contacten met andere soeficentra in Nederland zijn intensief. Omdat we technologisch 
gezien snel geschakeld hebben, zijn we in staat geweest om enkele bevriende centra 
technisch te ondersteunen bij de online voortzetting van hun activiteiten. Daarnaast 
mochten wij sprekers van andere soeficentra bij onze soefidiensten verwelkomen en 
traden leden van ons centrum regelmatig op als gastspreker bij andere centra. 

Het centrum heeft voorts geparticipeerd in de verkennende besprekingen om te komen 
tot een Netwerk van Nederlandse Soeficentra. Het SRU speelde daarin een organisatorisch 
faciliterende rol. Ook internationaal hebben we onze contacten bestendigd, bijvoorbeeld 
met de soefigroep Happy Free, waarin o.m. ook de VS, Canada, België en Italië zijn 
vertegenwoordigd.  

Al met al hebben we, ondanks het feit dat het SRU minder dan een jaar bestaat, een groot 
aantal activiteiten aangeboden, in lijn met de statutaire doelstellingen. Die activiteiten zijn 
weergegeven in de infographic die op de volgende pagina te vinden is.   

In het separaat geschreven financieel jaaroverzicht valt te lezen dat het centrum een 
gezonde financiële positie heeft. Zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel kunnen 
we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.  

 
Het bestuur van het SRU, 

Sakya van Male, voorzitter en centrumleider 
Martin van der Graaff, secretaris 
Frans van Roosmalen, penningmeester 
Aafke Osse, lid 
Saadi Bitter, lid 
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