
Informatie GKS Nederland 
 

 
 
 
Programma Onderdijk: 
 
Zondag 12 juli   geen Bhajans dienst 
Maandagen 6, 13, 20, 27 juli  Rudrabishekam (Lingam-ceremonie) 
Hou je aan de 1,5 meter afstand en zing niet mee. 
 
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  
Joram van Velzen joram199871@gmail.com 
 

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

 

 
We mogen nog niet uit volle borst zingen in de Tempel, hierdoor vervalt de bhajandienst 
van juli 2020.   
Abishekam is wel mogelijk mits we ons aan de 1,5 meter afstand houden en niet mee 
zingen. Na afloop van de Abishekam schenken we nog geen koffie en thee.  
 
Lieve mensen Sai Ram, 
 
Het jaar 2020 is halverwege al een jaar om niet snel te vergeten. Allerlei emoties en 
gevoelens volgen zich razendsnel op als reactie op datgene wat er allemaal om, in en 
met ons gebeurd. 
Een nieuwe tijd kondigt zich aan en daarmee worden bekende en vertrouwde situaties 
abrupt uit ons leven weggehaald. Wakker worden kan met een schok gaan, zoals het 
breken van de kokosnoot, met een harde klap. 
 
11 juni was zo’n klap toen onze geliefde Gopala Krishna Baba het lichaam, wat Zijn ziel 
bijna 69 jaar had gedragen, verliet. Hoewel Swami al vele keren had aangegeven spoedig 
in Samadhi te gaan, kwam het nieuws desondanks als een schok. Door het verrichten 
van een Pooja op 5 juni ter ere van de bouw van een nieuwe polikliniek, naast de tempel 
in Nidhughatta, zagen wij Zijn vertrek niet aankomen. 
Drie jaar geleden, april 2017, waren Carla en ik bij Hem. Swami vertelde toen dat Zijn 
Samadhi aanstaande was binnen 3 maanden. Sterker nog Hij gaf zelfs een datum! Echter 
toen die datum naderde liet Swami weten dat Bhagawan Sathya Sai Baba uitstel had 
gegeven. De reden van het uitstel weten we nu. Swami is o.a. nog in Mumbai en 
Nederland geweest en heeft Zijn GKS team voorbereid op het vervolg van Zijn missie. 
Wat een zegeningen hebben wij mogen ontvangen in 2019 tijdens Zijn bezoek aan 
Nederland.  
 
 
 
 

Maha Samadhi  
Sri Prabhudananda  
Saraswathi Maharaj 
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Verder vertelde Swami in 2017 nadrukkelijk over het belang van het 
juist uitvoeren van rituelen rond de bijzetting van Zijn lichaam. 
 
Waarom het lichaam zo vereren kun je je afvragen. Het is toch 
slechts een voertuig voor de ziel? 
Wanneer een Zuivere Ziel bewust een lichaam kiest om de mensheid 
te dienen, dan wordt dat lichaam een geweldige energiebron, een 
magneet. Zelfs nadat de ziel het lichaam heeft verlaten blijft deze 
kracht bestaan, mits  
de afscheidsrituelen met uiterste zorg worden uitgevoerd. Swami’s 
‘jongens’ hebben deze gedetailleerde instructies volledig volbracht 
aan de hand van een door Swami opgestelde lijst. Binnenkort zullen 
we deze (was)lijst met jullie delen. 
Indertijd vertelde Swami dat de Tempel in Nidhughatta een 
belangrijke pelgrims plek zal worden met een ongekende kracht. 
 
Hoe is het nu met de emoties? Als ik bij mezelf te rade ga, schiet ik 
nog alle kanten op. Ik ben dankbaar dat Hij het vermoeide lichaam 
heeft losgelaten, maar ervaar tegelijkertijd ook vlagen van intens 
verdriet over het verlies van de ‘Moeder’.  
Tot 4 augustus worden er in Nidhughatta dagelijks pooja’s gehouden 
voor Swami. Dat zijn welgeteld 54 dagen oftewel de helft van 108 
dagen na zijn Samadhi. Hier sluiten wij ons bij aan door dagelijks 
twee kaarsjes aan te steken bij ons altaar in huis en in de Tempel 
tijdens onze dagelijkse gebeden. 
 
Wat gebeurt er nu verder met de Sai Tempel Onderdijk? Het zal geen 
verrassing zijn dat we ondanks het verdriet meer dan ooit troost en 
inspiratie vinden in Zijn tempel. Hij woont hier in de vorm van Sai 
Baba de Goddelijke Moeder en Vader. Die magneet die in 
Nidhughatta pelgrims aantrekt zal in de Sai Tempel Onderdijk 
eveneens zoekers aantrekken. Mijn overtuiging is dat Swami meer 
dan ooit aanwezig is in Zijn Tempel in Onderdijk. Swami vertelde 
meer dan eens: “Kannaiah, wanneer ik het lichaam met al zijn 
beperkingen heb verlaten, kan ik veel meer werk doen!” 
Zijn belofte is om ons blijvend te inspireren en ons de weg naar 
binnen te wijzen. Deze belofte zal nu gestalte gaan krijgen. 
 
With Love, Kannaiah 
 
 

 
 
 
 


