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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 * * *

Lieve mensen Sai Ram,

Een nieuw jaar staat op het punt te beginnen, een nieuw jaar met vele uitdagingen...
In 2019 zullen we met de verbouwing van de koffieruimte beginnen. Inmiddels zijn we drukdoende om
offertes en bouw-gerelateerde zaken tegen elkaar af te wegen. Wat vaststaat is, dat we het dak als eerste
aan gaan pakken. De jongeren van de Levensschool hebben aangegeven te willen meehelpen met hand-
en spandiensten. Het voelt net alsof het enthousiasme, wat wij bij de opstart van ‘Lambertschaag’ hebben
ervaren, weer nieuw leven wordt ingeblazen.

Over nieuw leven inblazen gesproken... Swami’s gezondheid was in april van dit jaar heel slecht. Op dit
moment lijkt Hij stabiel. Afgelopen november zagen wij een broze maar opgewekte Swami, die zichtbaar
genoot van Zijn devotees. Onlangs heeft Swami succesvol een staaroperatie ondergaan.
Wij wensen Hem alle kracht en liefde toe!

De Levensschool heeft het afgelopen jaar een mooi vervolg gekregen na de start in september 2017, met
een weekend in maart en een zaterdag in oktober voor jongeren. 22 december hebben we 2018 afgesloten
met een Levensschooldag voor deelnemers in de leeftijd 38+.
Via de televisieuitzending ‘Iedereen verlicht’ hebben mensen kennis kunnen maken met de Levensschool
en onze tempel. De Levensschool zal ook in het nieuwe jaar weer doorgang vinden. Het simpele concept
slaat aan en inmiddels weten ook onbekenden ‘Onderdijk’ te vinden.

De Levensschool proberen we nu te integreren in de bhajandiensten. Zo hebben Paul Jaarsma en Ron van
Riet, individueel, een lezing gegeven na een dienst. In het nieuwe jaar willen we deze trend voortzetten.
De workshop-gevers van de Levensschool zullen wij geregeld vragen om na de dienst ons ‘bewustzijn’ te
vergroten met hun kennis en enthousiasme.
De Abishekams worden nog steeds goed bezocht en hier vinden nieuwe bezoekers geregeld hun weg.
Dagelijks wordt onze tempel bezocht, veelal door de Sri Lankaanse devotees. We zijn daar blij mee. Per
slot is een tempel daarvoor bedoeld. Zij ervaren de tempel als hun thuis.
De reden waarom we ooit zijn begonnen met de Sri Sai Mandiram! De tempel is jullie thuis en hoort open
te zijn.

We zien elkaar vast in het komende jaar...
Fijne dagen.

Love, Kannaiah

Informatie over de gastspreker van 13 januari volgt zo spoedig mogelijk.

Let op! 27 en 28 januari is er respectievelijk geen Bhajans oefenen en geen Abishekam.
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