
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)

Locatie Mandiram

Onderdijk (Noord-Holland)
Mandir 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
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)

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

Onderdijk (NH)

Zondag 9 december – aansluitend op de bhajandienst – geeft Ron van Riet een lezing over 
Biologika.
Zie ook de bijlage of de website…

Zaterdag 22 december Levensschool voor 38 plus!
Wees er snel bij, we sluiten de inschrijving bij 50 aanmeldingen.
Wil je deelnemen? Helemaal leuk! Zoals je begrijpt is aanmelden echt noodzakelijk.
Hoe meld je je aan? Per persoon: naam, mobiel nummer en e-mailadres opgeven via
levensschool@gks-holland.nl

Belangrijk! Voor het eerst sinds het opstarten van de Levensschool vragen we om een bijdrage.
Na het storten van een onkostenbijdrage tussen €0,01 en €25,- op rekening 
NL87INGB0009270781 met in de omschrijving de naam (namen) van de deelnemer(s) is de
aanmelding bevestigd. Deze bijdrage aan de Levensschool is naar draagkracht en kan worden 
opgevoerd als gift/donatie bij je belastingaangifte.

‘Kennisoverdracht is ons uitgangspunt.
Energieoverdracht is daarbij ook belangrijk.’

Klik op levensschool@gks-holland.nl om aan te melden via e-mail…
Zie programma in de bijlage of op de website…

Zondag 23 december komt het bhajans oefenen te vervallen.

Maandag 31 december (oudejaarsdag) komt de Abishekam te vervallen.

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 en www.gks-holland.com

Je bent niet een mens die een spiritueel leven zoekt,
maar een spiritueel wezen dat leert door menselijke ervaringen.

Zelfs de illusie dat iemand denkt geen spiritueel wezen te zijn
is zo’n ervaring…

Anoniem.
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