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Inhoudelijk jaarverslag 2021
De stichting Soeficentrum Regio Utrecht (SRU) is opgericht op 17 februari 2020. Omdat
kort daarop de coronapandemie uitbrak, heeft het centrum zowel in 2020 als in 2021, het
eerste volledige jaar van zijn bestaan, grotendeels via Zoom gefunctioneerd.
Ondanks de pandemie hebben we vrijwel alle activiteiten doorgang kunnen laten vinden.
De activiteiten zijn weergegeven in de infographic die op de volgende pagina te vinden is.
De Gatha en Gita-avonden werden goed bezocht, met gemiddeld tussen de 12-15
deelnemers. De erediensten werden gemiddeld door zo’n 30 mensen bijgewoond. Wel
hebben de open activiteiten minder bezoekers getrokken vanwege de pandemie.
Sinds september zijn de Gita-avonden, gegeven door Sikander van der Vliet, toegankelijk
voor alle moerieds van het centrum. Zodoende kunnen meer mensen kennis nemen van
zijn inspirerende inzichten.
Inhoudelijk is het centrum onverminderd op zoek naar inclusiviteit en staat open voor
input uit alle soefi-stromingen. Verder stond het afgelopen jaar in het teken van pogingen
om meer van onze leden actief te laten bijdragen aan het inhoudelijk aanbod van het
centrum, zodat we meer een centrum voor en door iedereen kunnen worden. We maken
graag gebruik van de wijsheid die ieder van ons kan inbrengen. Dankzij een goed gebruik
van de techniek (bijvoorbeeld break-out rooms bij Zoom) is het ons gelukt om een
uitnodigende en veilige omgeving te scheppen waarin ieder zich kan openen en met
interesse naar elkaar kan luisteren.
Tevens heeft het centrum een begin gemaakt met het aanbieden van een eigen
benadering van mystiek, waarin we de leden stapsgewijs meenemen op dit uitdagende
maar ook heel waardevolle terrein.
Onze wens om een centrumdag live op een buitenlocatie te kunnen organiseren, bleek
door de oplopende besmettingscijfers niet realiseerbaar. We hebben alles afgezegd en de
dag eind november succesvol in afgeslankte vorm via Zoom vormgegeven.
Het bestuur heeft dit najaar geïnvesteerd in een advertorial in een lokale krant, nl. de
Biltsche Courant. Daar kort na publicatie opnieuw een lockdown is afgekondigd, heeft
deze impuls voor onze naamsbekendheid nog niet geleid tot nieuwe leden of
belangstellenden. Door de online bijeenkomsten voelen weinig nieuwe belangstellenden
zich gestimuleerd om kennis te maken met het centrum. Toch ging dat niet ten koste van
het ledenbestand. Uiteindelijk had het centrum aan het eind van 2021 net iets meer leden
dan eind 2020, nl 39.
Het centrum participeert in een niet-geformaliseerd platform van Nederlandse
Soeficentra, dat bekend staat als Soefi Ontmoeting Nederland (SON). Binnen dit platform
vindt inspirerende uitwisseling plaats op allerlei terreinen en worden dagen
georganiseerd. Ons centrum werkt onder meer mee aan de ontwikkeling van een
spiritueel trainingsaanbod, waarvan ook onze leden gebruik kunnen maken.
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Onze website hebben we aangescherpt door op de homepage een vereenvoudigde
activiteitenkalender te plaatsen evenals de meest recente versie van de nieuwsbrief. Deze
nieuwsbrief hebben we in 2021 doorontwikkeld tot het communicatiemiddel bij uitstek
met onze leden en de kring van onze belangstellenden. In de nieuwsbrief besteden we ook
veel aandacht aan de verschillende aspecten van het universeel soefisme. De nieuwsbrief
wordt gewaardeerd, ook buiten de directe kring van ons centrum.
Verder hebben we dit jaar een Soefi Fonds in het leven geroepen. Hiermee willen wij leden
van ons centrum ondersteunen als zij meer inhoudelijke inbreng in het centrum willen
leveren en daarvoor een betaalde training moeten/willen volgen.
Het centrum heeft besloten om zich in te zetten voor een goed doel en de keuze is
gevallen op De Universel Murad Hassil, ook wel bekend als de Soefitempel. Deze
ontwikkelt zich in de richting van een verzamelplaats voor soefi’s van alle gezindten. Het
bestuur van de Universel wil ook een bijdrage leveren als ontmoetingspunt waar we de
relatie tussen maatschappelijke uitdagingen en spiritualiteit kunnen bespreken.
In het separaat geschreven financieel jaaroverzicht valt te lezen dat het centrum een
onverminderd gezonde financiële positie heeft. Zowel inhoudelijk, organisatorisch als
financieel kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
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