
Informatie GKS Nederland 
 

 
 
 
Programma Onderdijk: 
 
Zondag 8 december   10:30 – 11:45 uur Bhajans dienst 
Zondag 22 december 14:00 – 16:30 uur Kerstconcert  
Maandag 9 december  09:00 – 10:30  uur Rudrabishekam (Lingam-
ceremonie) 
Maandag 16, 23, 30 december  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: 
 

Viering zondag 8 december 
Na een intens bezoek aan onze Swami Sri Prabudananda Saraswathi Maharaj (voorheen 
Swami Gopala Krishna genoemd) in India hopen wij jullie allemaal weer in de tempel te 
begroeten! Met nog levendige herinneringen aan de mooie, toegewijde en ontroerende 
bhajans in India hopen wij hier gezamenlijk een prachtig vervolg aan te geven.  
 
Let op!!! Eenmalig Abishekam op de maandag morgen 9 december 
Maandag 9 december is er eenmalig Abishekam om 09:00 uur ochtends.  
Hiermee vervalt de avond Abishekam van 9 december. 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstconcert zondag 22 december  
Het jubileumjaar 2019 zullen we in het kader van het 30 jaar bestaan van de Sai tempel op een 
wervelende wijze afsluiten. 
We hebben een jong stel bereid gevonden om een concert te geven in de tempel. 
Het concert is nog vóór de Kerst in de hoop dat menigeen hierbij aanwezig kan zijn.  
 
Meghan Roele en Rhytm Haakman oorspronkelijk uit Onderdijk vullen de middag met gevarieerde 
songs. Afgelopen april tijdens het concert van ‘Boys Harmony and Soul’ heeft Meghan al spontaan 
iets van haar mooie stemgeluid aan ons laten horen.  
Rhytm is de kleinzoon van ‘onze’, voor wie haar nog  
herinneren, Mart Haakman.  
Wat zou ze hier van genoten hebben.  
 
De inloop is vanaf 14:00 uur en het concert start 14:15 uur. 
 
Wederom een mooie gelegenheid om mensen die  
nog niet bekend zijn met de tempel te introduceren.    
Natuurlijk bieden wij het concert gratis aan.  
Iets lekkers voor bij de koffie zou heel fijn zijn!  

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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