
Informatie GKS Nederland 
 

 
 
 
Programma Onderdijk: 
 
Zondag 14 juni  geen Bhajans dienst 
Maandagen  geen  openbare Rudrabishekam (Lingam-
ceremonie) 
Elke vrijdag  geen Studiekring (Alida) 
 
 
Locatie Sri Sai Mandiram (Sai Tempel) 
 
Onderdijk (Noord-Holland) 
Sai Tempel Van Velzenstraat 49a, 1693 CV Wervershoof (Onderdijk) 
Contact Bas van Velzen - info@gks-holland.nl  
 
 

 
Bestuur stichting Sri Sai Mandiram E-mailadres 

Bas van Velzen (voorzitter) info@gks-holland.nl 
Reynold Chandansingh (secretaris) rachandansingh@gmail.com  
Kirupa Ratnam (penningmeester) kirupatamil@hotmail.com  
Do Kamper-Raven dokamper@gmail.com 
Joram van Velzen joram199871@gmail.com 
 

Website:     www.gks-holland.com (NL+E) 
 of www.saigopal.org (Engels) 

 

 
 

 
Mededelingen:  
 

 

Sai Ram lieve mensen, 
 

Nog even volhouden... 
 
Vooralsnog is er in dit nu nog geen zicht op het mogen organiseren van 

openbare tempel bijeenkomsten.  
Natuurlijk is de tempel wel open voor een spontaan bezoek.  

 

‘Oude’ live streams van Abishekams zijn te volgen op facebook GKS Holland. 
Mocht je nog geen lid zijn van deze besloten groep, maar dat wel willen,  
stuur me dan een verzoekje per mail zodat ik je kan toevoegen.  
 

 
Graag wil ik jullie verwijzen naar het onlangs geopende You Tube kanaal: 

gks-holland. 
Wij hopen leuke filmpjes te gaan maken en op dit kanaal te plaatsen.  
Laat je verrassen!  

Voor echte live streams op You Tube heb je minimaal 1000 abonnees nodig, 
dus dat gaat m voorlopig even nog niet worden. We kunnen wel eerder 

opgenomen filmpjes op dit kanaal zetten.  
 
 

GKS Bestuurswijziging 
Carla heeft besloten om haar bestuursfunctie beschikbaar te stellen. 

Uitgangspunt hierin is dat wij als één spreken en graag jonge aanwas stem 
willen geven. 
De Levensschool is het afgelopen jaar in handen gekomen van een 

competente groep jongeren die onder leiding van Joram van Velzen met elan 
en enthousiasme vervolg hebben gegeven aan de Levensschool. Gezien zijn 

betrokkenheid en vele initiatieven het afgelopen jaar was de keuze voor 

Joram, om Carla’s plekje over te nemen als bestuurslid, een logisch gevolg. 
Joram voelde zich vereerd en heeft de functie geaccepteerd, waar we heel 
blij om zijn.  
Love, Carla en Kannaiah 

Stichting Sri Sai Mandiram 
Van Velzenstraat 51, 1693 CV  Wervershoof (Onderdijk) 
Telefoon: 0228 – 85 51 28 - @-mail: info@gks-holland.nl 
ING bank: 92 70 781 - IBAN NL87INGB0009270781 BIC INGBNL2A 
Stichting Sri Sai Mandiram is geregistreerd ANBI 
Website: www.gks-holland.com  
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