
Informatie GKS Nederland 
 

Sai Tempel Onderdijk 
 
Programma oktober 2020  
 

➢ Vanwege de verscherpte  
             maatregelen kunnen we helaas nog 
             geen Bhajandienst houden in de maand oktober. 
 

➢ Rudrabishekam (Lingam-ceremonie) 
              Maandag 5, 12, 19 en 26 oktober om 19:30 uur.  
 
Houd je a.u.b. aan de 1,5 meter afstand en zing niet mee. 
 

➢ Voorlopig geen Studiekring op vrijdag (Alida) 
 

Locatie Sri Sai Mandiram (Sai Tempel) 
Van Velzenstraat 49a, 1693 CV Wervershoof (Onderdijk)  
Contact:  
Bas (Kannaiah) van Velzen  
0228-855128 
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  
Joram van Velzen joram199871@gmail.com 
 
Website:     www.gks-holland.com (NL+E) 

 of www.saigopal.org (Engels)  
 

 
 

 
Lieve mensen, Sai Ram! 
 
108 dagen na Swami’s Maha Samadhi (heengaan) 
Aanstaande zaterdag 26 september is het precies 108 dagen na Swami Gopala 
Baba’s Maha Samadhi. In de Indiaase cultuur staat 108 ofwel de 9 (1+8=9) voor het 
oneindige. Hoewel we deze dag niet bij elkaar komen om Zijn heengaan te herdenken 
kunnen we wel in gedachten verbonden zijn met Swami en stilstaan bij alle mooie 
momenten. Ondanks Zijn fysieke afwezigheid is Zijn liefdevolle energie altijd bereikbaar.      
 
Voorbij de Angst… (ter overdenking) 
Ooit kwam de godheid van Cholera naar een dorp. 
Haar ziende zei de dorpsoudste: “Moeder! Ik ben doodsbang bij de gedachte aan de 
verwoesting die onze dorpen binnenkort zal treffen. Ik vraag me af hoeveel mensen 
zullen sterven!” De godheid antwoordde: “mijn zoon, niet allemaal zal ik kwaad doen. 
Er vallen vijf doden per dag, dat is alles. Je hoeft niet zo bang te zijn.”  
 
Echter veel mensen gingen dood. De oudste dacht dat de godheid tegen hem gelogen 
had. Hij wendde zich tot Haar en vroeg: “Moeder, je bent een godheid, hoe komt het 
dan dat je in tegenstelling tot wat je me gezegd hebt ons straft?” De godheid van 
Corona antwoordde: “Zoon! Ik heb geen valsheid uitgesproken, ik nam er maar vijf per 
dag weg. Ik ben dus niet verantwoordelijk voor de dood van alle anderen. 
Die stierven niet aan Cholera, ze gingen dood van angst, dat is alles.” 
 
Je vroeg me hoe angst voor de dood overwonnen kan worden. De enige oplossing is 
moed! Je zou moeten begrijpen dat op één of ander moment de dood onvermijdelijk is. 
Besef dat er geen uitzonderingen zijn. 
Wanneer je de moed hebt om dit volledig te realiseren, houdt angst voor de dood op. 
Sri Sathya Sai Baba 
 
Verbouwingsupdate 
De afgelopen weken zijn de eerste ontwikkelingen met betrekking tot de verbouwing 
zichtbaar. Een vliso trap naar de zolder is gerealiseerd en wordt er een deel van de 
zolder voorzien van een houten vloer.  
Inmiddels is er ook een begin gemaakt met het verwijderen van oude radiatoren en 
overbodige buizen in verschillende ruimtes. Het plaatmateriaal voor het dak en de 
kozijnen zijn besteld. Zodra dat binnen is kunnen de asbestsaneerder en de timmerman 
aan de slag.   
 
Hieronder een kleine foto impressie  
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Lunch gemaakt 
door Kamala! 

Voetjes van de vloer 
na de lunch… 

 
 
 
 


