
 

Excursie naar Den Haag  
 
Leden en belangstellenden van ons centrum zijn van harte welkom om samen met ons naar 
Den Haag af te reizen op zondag 16 oktober. Het Soeficentrum Regio Utrecht organiseert dan 
een uitstapje naar het Soeficentrum in Den Haag en het Soefimuseum, Anna Paulownastraat 
78.  
 
Het Soefimuseum is pas relatief kort gevestigd in de Anna Paulownastraat. Door de 
coronaperiode hebben velen het nog niet gezien. Het museum biedt een prachtig thematisch 
overzicht van de spirituele en materiële erfenis van Hazrat Inayat Khan en van zijn twee broers 
en neef, die Inayat Khan achtereenvolgens opvolgden na zijn overlijden. In de vaste collectie zit 
veel historisch materiaal uit de begindagen van de verspreiding van de Soefi Boodschap. 
  
Op 16 oktober volgen wij eerst om 11:00 uur samen met onze Haagse medesoefi’s de eredienst 
in de architectonisch zeer interessante “kerkzaal”.  
Na de koffie zal het bevlogen rondleidersteam van het museum ons onder zijn hoede nemen. 
Omdat het museum klein is splitsen we de groep in kleine stukjes, die achtereenvolgens zullen 
worden rondgeleid. Daarbij zullen we allerlei achtergronden over Hazrat Inayat Khan en het 
universeel soefisme te weten komen. 
Na de lunch die ons door het museum wordt aangeboden is er de mogelijkheid om in de 
middag naar Oud Eik en Duinen af te reizen voor een bezoek aan de graven van prominente 
soefi’s, een mooie oude soefi-traditie. 
 
Deelname is gratis, maar aanmelding vooraf is noodzakelijk bij Martin van der Graaff 
(m.vandergraaff@ziggo.nl). Meld je snel aan, want we maken begin oktober een indeling op 
volgorde van inschrijving.  
 
Saadi Bitter begeleidt de mensen die vanuit Utrecht met OV naar Den Haag reizen. Er zullen ook 
een aantal auto’s naar Den Haag afreizen. Je kunt aan Martin laten weten als je plaats in je auto 
hebt of als je met iemand wilt meerijden.  
 


