
ACTIVITEITEN DECEMBER
RUDRABISHEKAM (L INGAM-CEREMONIE):

STUDIEKRING (ALIDA):

BHAJANDIENSTEN:

NIEUWSBRIEF
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NEDERLAND
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BELANGRĲKE DATA 

LOCATIE SRI SAI
MANDIRAM (SAI TEMPEL)
Van Velzenstraat 49A

1693 CV Wervershoof (Onderdijk)

Contact:

Bas (Kannaiah) van Velzen 

0228 855128

info@gks-holland.nl

www.gks-holland.com

www.srisomasaiskandaashram.

org

BESTUUR STICHTING SRI SAI MANDIRAM EMAIL ADRESSEN

12 december: bhajandienst

24 december: kerstavond

25 december: 1ste kerstdag

26 december: 2e kerstdag

31 december: oudjaarsdag

Bas van Velzen (Voorzitter)

Natascha Chandansingh (Secretaris)

Kirupa Ratnam (Penningmeester)

Joram van Velzen

Marianne Spruit

info@gks-holland.nl

nchandansingh@gmail.com

kirupatamil@hotmail.com

joram199871@gmail.com

f.spruit7@upcmail.nl

Voorlopig geen studiekring op vrijdag.

Elke maandag om 19:30uur

Let op: maandag 13 december eenmalig om 10:00uur

Zondag 12 december om 10:30uur



Bijna hersteld van een ‘normale’ griep kijken we terug op een onconventionele november maand. Het beloofde concert van

Diepak en zijn groep ‘Mantra Vibes’ hebben we met tegenzin moeten uitstellen. Ze bleken te hebben uitgekeken jullie in de

tempel te ontmoeten en hadden hun ‘line up’ met verve ingestudeerd. We zullen ze, als het even kan, alsnog uitnodigen

voor een waar eerbetoon aan Sathya Sai.

Met de december maand voor de deur verwacht je normaliter een feestelijk programma. 

Ieder jaar worden er kerstbomen opgetuigd en de nodige kerstversiering aangebracht in de ruimtes. Behalve vorig jaar.

Toen zaten we midden in de verbouwing en was het een koude, stoffige bende en moesten we sowieso verstek laten gaan,

los van pandemie perikelen. 

Dit jaar keken we er naar uit Kerst te vieren in de gerenoveerde tempel. Daarbij had zich onverwachts, via een trouwe

bezoeker, een kerstinvulling aangediend. Tja, jullie lezen het al… had!

Het is even niet anders. De tempel zal, vanwege jullie bekende redenen, ‘grote’ bijeenkomsten moeten beperken.

De ‘fairy bell’ zal voor het eerst in de nieuw aangelegde ‘fruittuin’ twinkelen. De koffieruimte beloofd extra sfeervol te

worden voor de dagelijkse bezoekers in aanloop naar de Kerst. 

Wat wél doorgang vindt is de maandelijkse bhajandienst van 12 december, waar we als vanouds ‘Sai’ toezingen en in ons

leven uitnodigen. Wie zich hierbij niet op zijn gemak voelt is bij deze geëxcuseerd of kan in de koffieruimte plaatsnemen.

Abishekam

Maandag 13 december is de Abishekam éénmalig in de ochtend om 10:00 uur. Dit in verband met een werkdingetje

waar ik niet omheen kan. De andere maandagen begint de Abishekam, zoals jullie gewend zijn, om 19:30 uur.

With love, Carla en Kannaiah 

Lieve mensen Sai Ram,


