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1. Doelstelling
De vereniging Soefi-Contact stelt zich ten doel: het stimuleren van de studie van Hazrat Inayat Khan’s
ideeën, alsmede het in het praktijk brengen ervan, één en ander in de ruimste zin van het woord. Zij
streeft dit doel na met alle daarvoor geschikte middelen .
Hazrat Inayat Khan (1882-1927) was een mysticus die het aloude soefisme in een moderne vorm
heeft verwoord. Hij sprak van de Soefi-Boodschap, bedoeld voor de hele wereld als een boodschap
van Liefde, Harmonie en Schoonheid (zie verder www.soefi-contact.nl). Daarbij heeft Inayat Khan
een organisatie in het leven geroepen, die mensen mogelijkheid biedt zich geestelijk te ontwikkelen.
De vereniging Soefi-Contact heeft haar wortels in dit gedachtegoed.

2. De vereniging in kort bestek en bestuur
Het hoofdkwartier van de vereniging Soefi-Contact is gevestigd in het Soefi-Huis in Haarlem. De
vereniging Soefi-Contact kent drie afdelingen: Alkmaar en omgeving, Bussum en Haarlem.
Behoudens enkele landelijke activiteiten, vinden de activiteiten in de afdelingen plaats. De vereniging
organiseert Universele Erediensten, lezingen, concerten, openbare avonden over het soefisme,
klassen voor innerlijke scholing en retraites. Daarnaast wordt er jaarlijks in mei een
voorjaarsconferentie georganiseerd.
De vereniging publiceert gezamenlijk met de Soefi-Beweging in Nederland vierjaarlijks het tijdschrift
Soefigedachte.
Gegevens vereniging
Naam: vereniging Soefi-Contact
Nummer Kamer van Koophandel: 40594691
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer : 815701986
Website: www.soefi-contact.nl
Landelijk centrum, adres
Soefi-Huis
Burgwal 38zw-40
2011 BE Haarlem
Website: www.soefi-contact.nl
Email: soefi.contact@gmail.com
Tel: 035-6918347
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Bestuur
- Mevrouw M.S. Dukker, voorzitter,
Westerstraat 63, 2013 PM Haarlem, 023-5313081.
- De heer J.W. Hutter, penningmeester,
Heussensstraat 108, 2023 JT Haarlem, 023-5402019.
- De heer W.R.F. Kuiper, secretaris,
Westerstraat 63, 2013 PM Haarlem, 023-5313081.
- Mevrouw J.G.M. van der Meij, lid.
- De heer J.H. Troelstra, lid.

3. De afdelingen
De vereniging kent de volgende drie afdelingen:
Afdeling Alkmaar en omstreken
De heer M. Schouwenaar, afdelingsvoorzitter
Vatropperweg 5
1779 GE, Den Oever
tel: 0227-512265
e-mail: soefi.noordwest@kpnplanet.nl
Afdeling Bussum
Mevrouw E. Schurink, afdelingsvoorzitter
Gooilaan 15
1406 LC, Bussum
tel: 035-6912990
De heer E.H. Logtmeijer, contactpersoon
tel: 035-6918347
e-mail: lion182@vodafonethuis.nl
Afdeling Haarlem
De heer L.B.E.W. van der Putt, afdelingsvoorzitter
Soefi-Huis
Burgwal 38zw-40
2011 BE, Haarlem
tel: 023-5370585

4. Beloningsbeleid
De bestuursleden van de vereniging, alsmede van personen die zich voor de vereniging inzetten
verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Zij worden hiervoor niet betaald. Wel wordt in
voorkomende gevallen een tegemoetkoming in de onkosten uitgekeerd (bijvoorbeeld voor
reiskosten, voorgeschoten kosten voor bijvoorbeeld postzegels, papier, en dergelijke).

5. Historie en organisatorische uitgangspunten
Ontstaansgeschiedenis
De naam ‘Soefi-Contact’ viel voor het eerst in 1969. Gawery en Manohary Voûte hadden het initiatief
genomen tot een reünie voor mureeds die niet meer bij een van de toenmalige soefi-organisaties
hoorden op de Hoorneboeg in Hilversum. Gawery Voûte schreef hierover ooit: “Het waren gure
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maartse dagen, maar de stemming leed daaronder allerminst. Iedereen verheugde zich van harte
over het weerzien, en alles werkte er toe mee om deze bijeenkomst tot een unieke ervaring te maken.
Na afloop merkten wij dat er iets was gebeurd. Ons samenzijn in de geest van Murshid Inayat Khan,
in de geest van het vroegere Suresnes, gepaard aan een vreugde over een vanzelfsprekend element
van persoonlijke en vrije zienswijze deze bij allen de wens deed ontstaan deze bijeenkomst jaarlijks te
herhalen.” Hiermee was de eerste stap gezet tot de geboorte van Soefi-Contact. De bijeenkomsten
werden jaarlijks herhaald (tot op de dag van vandaag) en meteen ontstond er een blaadje onder de
naam Soefi-Contact, aanduidend waar het in eerste instantie om ging, het in contact brengen van
mureeds die zich wilden richten op de Soefi Boodschap, en zich wilden afstemmen op Murshid
(Inayat Khan). Maar de naam had voor Gawery, die in een wandelvakantie in de Dolomieten tot deze
inspiratie kwam, een diepere betekenis. Zij schreef daarover ooit (1982): “Tenslotte nog een enkel
woord over de naam waaronder wij als Soefi’s ons verenigen in ‘Soefi-Contact’. Taalkundig bestaat
het woord contact uit twee delen: ‘con’ en ‘tact’. Con is ontleend aan het Latijnse ‘cum’ = met, en
‘tact’ aan het Latijnse werkwoord ‘tanger’ = raken. In algemene zin wil contact dus zeggen ‘in
aanraking met’. Het duidt dus op een houding die aanraking zoekt, en wel in alle levensrichtingen:
omhoog, omlaag, naar rechts, naar links, naar voren en naar achteren. Bovenal betekent het: in
aanraking wensen te komen met Hem die de Ene, de Volmaakte in Liefde en Harmonie en Schoonheid
is, daar het gekoppeld is aan het woord Soefi. Het duidt dus op een naar alle zijden verbonden
houding. Maar het heeft niet de pretentie hieraan in alle omstandigheden te voldoen. Integendeel,
deze Soefi-Contact gerichtheid wordt maar heel langzaam aan verkregen, namelijk door een met tact
(ook afkomstig van ‘tangere’) aftasten waartoe het in bepaalde toestanden in staat is.”
In 1974 werd de vereniging Soefi-Contact formeel een feit. Er werd bewust gekozen voor de
verenigingsvorm, wat betekende dat er leden zouden zijn die het bestuur op democratische wijze
verkiezen. Op deze wijze kunnen alle leden invloed uitoefen op het beleid van de vereniging. Jaarlijks
wordt er een landdag (algemene ledenvergadering) gehouden waarop over verenigingskwesties
wordt gesproken, de financiële jaarstukken worden vastgesteld, eventueel nieuwe bestuursleden
worden gekozen en andere beleidszaken worden besproken. Deze verenigingsvorm was een
trendbreuk in de wijze waarop soefi-organisaties zijn vormgegeven, waarbij veelal de hiërarchische
lijn bepalend is voor de gang van zaken. Het uitgangspunt was, dat Pir-o-Murshid Inayat Khan erkend
zou worden als geestelijk leider, ook al was deze niet meer op aarde. Zijn woorden zouden zo zuiver
mogelijk moeten worden doorgegeven. Titels en graden zouden moeten worden afgeschaft. Er zou
vrije meningsuiting moeten zijn; niemand zou iets moeten onderschrijven, waar hij niet helemaal
achterstond. Zo kon er een gemeenschap worden opgebouwd waarin ieder lid zijn stem en zijn plaats
had. Er ontstond een grote saamhorigheid en eensgezindheid, die de basis legde voor de door
Murshid (Inayat Khan) zo gewenste Broederschap, die geschraagd werd en nog steeds wordt door
een verdiept innerlijk leven. Ook niet-mureeds kregen gelegenheid lid van de vereniging te worden.
Hiervan kon gebruik gemaakt worden door hen, die de soefigedachte in haar algemeenheid
onderschreven.
In 2001 deed de gelegenheid zich voor om een eigen gebouw te kopen aan de Burgwal in Haarlem.
Het gebouw kreeg de naam ‘Soefi-Huis’. Vanaf die tijd vinden daar de diensten en klassen plaats en
worden er ook lezingen en concerten gehouden. En er is een uitgebreide bibliotheek met soefi- en
andere geestelijke literatuur. Hoogtepunt van het verenigingsjaar is tot op de dag van vandaag de
voorjaarsconferentie – de voortzetting van de eerste reünies – die tegenwoordig plaatsvinden op de
Stoutenburg bij Amersfoort.
Organisatiestructuur
De activiteiten van Soefi-Contact worden onderscheiden in twee categorieën:
a. broederschapswerk; belangstellendenklassen, lezingen, concerten, e.d. .
b. activiteiten van de Innerlijke School, Universele Eredienst, Spiritual Healing, e.d..
Het broederschapswerk is op democratische leest geschoeid, via de gekozen verenigingsvorm. De
leden – of deze nu mureed zijn of niet – hebben een gelijke inbreng. De tweede groep activiteiten is
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van een andere orde en vraagt daarom een andere aanpak. Om bovengenoemde activiteiten
behoorlijk te laten functioneren is gekozen voor een meritocratische vorm. Deze vorm houdt in, dat
slechts diegenen, waarbij in de loop der jaren bekwaamheid en leiderschap tot ontplooiing zijn
gekomen en als vanzelfsprekend door de leden als zodanig worden erkend, deze
verantwoordelijkheden zouden dragen. Daartoe werd de Soefi-Raad in het leven geroepen – formeel
een commissie van het landelijke bestuur – die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van diensten,
esoterische klassen e.d.. Deze vorm bestaat tot op de dag van vandaag: een democratische
vereniging bijgestaan door een meritocratische Raad. Het geestelijke leiderschap berust bij de Raad,
die daarmee wordt gedragen door een collectief. Het voorzitterschap van de Raad rouleert onder de
raadsleden. De Raad zorgt zelf voor haar samenstelling.

6. Samenwerking met andere soefi-organisaties
De vereniging werkt samen met andere organisaties die werken in de lijn van Hazrat Inayat Khan.
Soefi-Contact neemt deel aan de Soefi-Uitwisseling Nederland (SUN) een platform van de SoefiBeweging, de Soefi-Orde, Sufi Way en Sufi Ruhaniat.
Verder is de vereniging lid van de International Federation of the Sufi-Message en internationaal
platform van soefi-organisaties in de lijn van Inayat Khan.

4

