
Informatie GKS Nederland 
 

Regulier programma  
 
Onderdijk: 
Elke 2e zondag van de maand 10:30 – 11:45 uur Bhajans dienst 
Elke 4e zondag van de maand 10:30 – 11:45 uur Bhajans oefenen 
Elke maandag 19:30 – 20:30 uur Rudra Abishekam (Lingam-ceremonie) 
Elke vrijdag 10:00 – 12:00 uur Studiekring (Alida) 
 
Landgraaf: 
Elke maandag 19:30 – 20:30 uur Rudra Abishekam (Lingam-ceremonie) 
 

 
Locatie Mandirams 
 
Onderdijk (Noord-Holland) 
Mandir Van Velzenstraat 49, 1693 CV Wervershoof (Onderdijk) 
Contact Bas van Velzen - kannaiah@gks-holland.nl  
 
Landgraaf (Limburg) 
Adres Lotersbergweg 26, 6372 HR Landgraaf 
Contact Maanish en Linda Abrol - famabrol@gks-holland.nl 
 

 
Bestuur stichting Sri Sai Mandiram E-mailadres 
Bas van Velzen  (voorzitter) kannaiah@gks-holland.nl 
Mirjam Liefting  mirjam@gks-holland.nl 
Reynold Chandansingh  (notulist) rachandansingh@gmail.com  
Anton Zwaga  (penningmeester, GKS-agenda) anton@gks-holland.nl 
Sita van den Nieuwendijk sita@gks-holland.nl 
 

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

* Nieuw 
 
 
 
 
 
 

* * * M E D E D E L I N G E N * * * 
 

Maart 
Nieuwe website 
Zondag 11 februari is een nieuwe website www.gks-holland.com ‘live’ gegaan met informatie 
over de GKS en de Levensschool. Op de website tref je activiteiten, achtergronden, visie en 
tevens suggesties aan voor wat betreft het lezen van spirituele boeken en kijken van films met 
een diepere betekenis. 
 
Levensschool 
We zijn volop in voorbereiding voor het volgende Levensschool-weekend van 3 en 4 maart a.s. 
We hebben een afwisselend programma (zie website) en we hebben er bovenal zin in. We lijken 
ook aardig vol te stromen; een goed teken.  
 
Swami’s boodschap (februari 2018) 

Ieder wezen op deze wereld moet in vrede kunnen leven. Een wereld in vrede en geluk, zonder geweld, 
zou ieders streven moeten zijn. Alleen dan zal eenheid en liefde ervaren worden. Hier is de betekenis 
van Liefde niet verliefdheid; het is Liefde die vervuld is van opoffering. Als iemand mededogen in zijn 
hart heeft, zal vriendelijkheid een gewoonte worden en geweld automatisch vermeden… 

… lees verder op www.gks-holland.nl.  
 

April 
Alvast voor de eerste dag van april… 
 
Paasconcert 
Een Paasconcert op zondag 1 april om 14:00 uur in Onderdijk. 
Dat wordt iets bijzonders zoals uit het programma mag blijken. Zie bijlage en de website. 

> Wel graag even aanmelden voor het concert bij info@gks-holland.nl 

 

Stichting Sri Sai Mandiram 
Verlengde Breestraat 12, 1775 CA  Middenmeer 
Telefoon: 0227 – 50 24 38 - @-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.nl 

Geef mij de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, 
de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt  
en de wijsheid tussen die twee onderscheid te maken. 

Epictetus 
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