
Informatie GKS Nederland 
 

 
 
 
Programma Onderdijk: 
 
Zondag 12 januari     10:30 – 11:45 uur Bhajans dienst 
Maandag 6, 13, 20, 27 januari  19:30 – 20:30 uur Rudrabishekam 
(Lingam-ceremonie) 
Elke vrijdag  10:00 – 12:00 uur Studiekring (Alida) 
 

 
Locatie Sri Sai Mandiram (Sai Tempel) 
 
Onderdijk (Noord-Holland) 
Sai Tempel Van Velzenstraat 49a, 1693 CV Wervershoof (Onderdijk) 
Contact Bas van Velzen - kannaiah@gks-holland.nl  
 
 

 
Bestuur stichting Sri Sai Mandiram E-mailadres 
Bas van Velzen (voorzitter) kannaiah@gks-holland.nl 
Reynold Chandansingh (secretaris) rachandansingh@gmail.com  
Kirupa Ratnam (penningmeester) kirupatamil@hotmail.com  
Do Kamper-Raven dokamper@gmail.com 
Carla Hartog Levensschool@gks-holland.nl 
 

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

 

 
 

Mededelingen:  
 
 

 
 

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  

In onze Sai tempel in Onderdijk wordt iedere 2e zondag 
van de maand een ‘dienst’ gehouden waarin ‘bhajans’ 

(devotionele liederen; voornamelijk in het Sanskriet) 
gezongen worden. Van tijd tot tijd nodigen wij een 

spreker uit die een lezing geeft. 

Zondag 12 januari 2020 is de geboortedag (1863) van 
Swami Vivekananda, die beschouwd wordt als een van 
de belangrijkste vertegenwoordigers van de vedanta, de 

filosofie van het hindoeïsme. Hij was de voornaamste 
discipel van Sri Ramakrishna, de grote hindoe-mysticus 

die de nadruk legde op de eenheid van alle geloven. 

Het leek ons heel toepasselijk Swami Sunirmalananda, 
van de Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland op 
deze dag uit te nodigden. Zoals jullie vast weten 

hebben wij affiniteit met de Ramakrishna orde. Wij 
hebben hem dan ook gevraagd of hij zijn licht wil 

werpen op Vedanta door middel van vraag en 
antwoord. In gesprek zijn wij iedere keer weer geraakt 
hoe helder en eenvoudig hij, als monnik, zijn kennis 

van Vedanta filosofie in deze tijd weet te vertalen naar 
het nu.     www.vedanta-ned.org 

 
 
Aanvang: 

10.30 uur bhajans 
11.30 uur pauze koffie/thee 
12.00 uur vraag en antwoord met Swami Sunirmalananda 

Na afloop lunch… 
 

Mocht je iets mee willen nemen voor de lunch wordt dat in dank 
afgenomen! 
We kijken naar je/jullie uit! 

 
Bas (Kannaiah) & Carla (www.gks-holland.com) 
 

P.S. Om de overlast voor de buurt te beperken verzoeken wij jullie 
buiten de Van Velzenstraat te parkeren! 
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