
Informatie GKS Nederland 
 

Sai Tempel Onderdijk 
 
Programma december 2020  
 

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

➢ Rudrabishekam (Lingam-ceremonie) 
              Maandag 7 december is er om 10:00 Abishekam 
              14, 21, 28 december om 19:30 uur.  
 
Houd je a.u.b. aan de 1,5 meter afstand en zing niet mee.  
Na afloop voorlopig geen koffie & thee. 
 

➢ 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 
In januari 2021 zal er een update over het bestuur volgen! 
 
Website:     www.gks-holland.com (NL+E) 

 of www.saigopal.org (Engels)  

 
Sai Ram allemaal,  
 
Maandag 7 december zal Abishekam éénmalig om 10:00 uur in de ochtend 
worden uitgevoerd. Vanwege werkverplichtingen is er geen avond Abishekam! 
Iedereen is welkom om deze ochtend Pooja bij te wonen. 
 
Verbouwing! ‘We pakken alleen het skelet aan van het gebouw...’ 
Tja, op deze uitspraak moeten we toch terugkomen. Na een aantal weken fiks 
verbouwen  zijn er allerlei situaties ontstaan die we vooraf niet zagen aankomen. 
Inmiddels lijkt het op een complete renovatie van de ‘Annex’ te gaan uitdraaien. 
Naast dakrenovatie, binnenwand isolatie, kozijnen vervangen, loskoppelen van 
gas, elektra en water van het (ouderlijk)huis is er inmiddels een waslijst aan 
projecten bijgekomen. 
 
Gelukkig hebben we een fijne elektricien, loodgieters op afroep en een aannemer 
die ondanks zijn volle agenda tijd vrijmaakt, meedenkt, zich inmiddels thuis voelt 
én zegt: ‘Ja, ik heb er niks mee hoor, maar ondertussen veel vragen stelt en ‘Jan 
en alleman’ meeneemt. 
 
Met hulp van de familie, GKS- en Levensschool mensen en buren blijft het werk 
behapbaar. Over happen gesproken... We paaien de aannemer met heerlijke 
warme maaltijden, gekookt door onze Sri Lankaanse devoties, en iets lekkers bij 
de koffie. Hierdoor komen de aannemer en elektricien zelfs op zaterdag werken. 
 
Voor wie doen we het eigenlijk? 
Deze vraag werd me onlangs gesteld. Voor Carla en ik is het duidelijk: voor het 
Hoogste! In ons geval in de vorm van Swami Gopala Krishna en Sathya Sai Baba. 
We beschouwen de Tempel en ‘Annex’ als Zijn plek. 
Swami houdt van details die je met zorg en aandacht hebt uitgevoerd. De intentie 
waarmee je iets doet is enorm belangrijk, het resultaat minder. Om dit te illustreren 
geef ik drie voorbeelden, waaruit blijkt dat alles ‘gezien’ wordt. 
 
Voor Swami’s bezoek in 2001 had ik Carla gevraagd om een toilettas voor Hem 
samen te stellen. Zoals jullie Carla vast kennen had ze deze met zorg uitgezocht 
en kosten noch moeite bespaard. ‘Alleen moet ik nog een lippenbalsem kopen...’, 
zei Carla, waarop ik glimlachend zei: ‘Nou ‘t ken te gek ook, hoor!’ Ik had Swami 
namelijk nog nooit lippenbalsem zien gebruiken. 
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Swami kwam naar Onderdijk en was blij met alle zorg waarmee 
we als team Zijn komst hadden voorbereid. Toen ik Swami na 
aankomst in Onderdijk naar Zijn kamer begeleidde en Hem de 
badkamer met toilettas liet zien zei Hij: ‘Kannaiah, ik heb droge 
lippen, heb je ook lippenbalsem?’ 
 
In 2004 bezocht Swami Lambertschaag, waar we met vele 
vrijwilligers maanden aan het werk waren om alles in 
gereedheid te brengen voor Zijn komst. De toiletgroep in de 
kleine schuur was net op tijd, met vereende krachten, gereed 
gekomen. Het tegelzetwerk had ik voor mijn rekening 
genomen. Toen Swami goedkeurend een rondje liep over het 
terrein en bij de toiletgroep pauzeerde, draaide Hij zich om en 
zei: ‘dit is de plek waar je zo boos was Kannaiah’. Inderdaad 
was dit het geval geweest. Tegelzetten was niet echt mijn 
favoriete bezigheid en daarbij had ik flink ‘achteruit gebeden’ 
(een uitdrukking van vader Jan wanneer iemand liep te 
vloeken). Op het moment dat Swami dit memoreerde stond Hij 
exact op de plek van mijn eerdere uitbarsting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het derde voorbeeld was in 2019 en daarmee ook Zijn laatste bezoek. Met zorg 
hadden we wederom voorbereidingen getroffen voor Swami’s bezoek aan 
Nederland. Na het lippenbalsem verhaal waren we nog meer voorbereid om niets 
aan het toeval over te laten. Gezien Swami’s fysieke broze gestel gingen we Zijn 
gangen na door in de kamer te simuleren hoe Swami zich zou bewegen. Overal 
waar Hij zichzelf moest verplaatsen, zij het in de badkamer of elders in Zijn kamer 
keken we naar steun- of leun mogelijkheden.  We probeerden die met Swami’s 
pijnlijke lichaam in te leven. 
Swami liet na afloop weten dat Hij van ieder detail genoten had en alle 
aanpassingen had opgemerkt.  
 
Deze voorbeelden laten zien, waarom we nu gedegen te werk gaan. Het is Zijn 
huis en daarvoor moet het kloppen. We hebben de tijd en gaan ervan uit dat er 
voor de financiële middelen gezorgd gaat worden. Het gebouw staat ook voor 
reflectie voor de liefde die wij voor Hem voelen. De mensen, die zich hier thuis 
(zullen) voelen, krijgen een stukje van Zijn liefde mee. 
 
De uiterlijke omgeving voor afstemming op ‘het Hoogste’ kunnen we creëren; 
daarna moeten we zelf aan de slag... Middels de Sai Tempel en de Levensschool 
trachten we bij te dragen aan die omstandigheden voor persoonlijke groei. 
 
Als alles gereed is (wanneer weten we echt niet) en de Corona zorg is geluwd 
gaan we de opening feestelijk vieren. Nog even geduld allemaal... 
 
Onderstaand weer een impressie van de werkzaamheden van de afgelopen 
weken. 
 
Love, Kannaiah 

 
 
 
 
 
 
 
Toen was het nog droog… 
De volgende ochtend goot het!  
 
 

Lambertschaag, 2004  
 
Swami Gopala 
Krishna Baba 
 



Corona of asbest? 

Guillaume aan het voorbereiden … 

Met Joram dweilen met de ‘kraan’ open 

Beetje stoffig hier … 

In alle vroegte met Janlucas 

Bijna dicht, wens vervult … 

 
 
 
  

Huh… onderonsje? 


