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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)

Onderdijk (NH)

Lieve allemaal,

Allereerst… wat verheugen wij ons op Swami’s komst❣
Een eerste voorstel v.w.b. budget, taken en planning voor de
voorbereiding en het programma tijdens Swami's verblijf is gemaakt.
Na het nieuws van Swami’s komst ontving de Stichting spontaan een donatie voor een ticket,
waar we o zo blij mee zijn. Swami’s bezoek van een week brengt nu eenmaal hoge kosten met
zich mee. Inschatting van het benodigde budget is € 20.500.
Wederom laten we Swami 1e klas reizen met VIP-service bij aankomst en vertrek.
Zeker nu, gezien Zijn fragiele gezondheid, is dit eerder noodzaak dan luxe.

Voor alle duidelijkheid willen we jullie laten weten dat de Stichting donaties specifiek ten
behoeve van het nieuwe dak in principe niet zal of wil gebruiken voor dit programma. Prioriteiten
stellen is evenwel de primaire taak van het bestuur en die zal moeten afwegen wat belangrijker
is voor de GKS; Swami of een nieuw dak?
Met iedere donatie of dienst zijn wij blij; als we het samen dragen wordt het een geweldig feest!
Mocht je vragen hebben over hoe je het beste een donatie aan de stichting kunt geven dan is
onze penningmeester (Anton Zwaga) de aangewezen persoon.
Dat kan via anton@gks-holland.nl (o.v.v. ‘donatie’) of bel: 0227-50 24 38.
We laten het bij deze ‘subtiele’ hint...
Love,
Kannaiah & Carla

Zondag 14 april ± 12:00 uur een concert van Kirtan Bliss.
Een kirtan-band bestaande uit 4 gepassioneerde, devotionele muzikanten met een diepe 
toewijding naar het maken van muziek die het hart raakt en doet zingen.
Zie bijlage voor het programma.

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

Wat de rups het einde noemt,
noemt de rest van de wereld een vlinder.

Lao-Tse

De dood is niet het verdwijnen van het licht, 
maar het doven van de lamp omdat de dag is aangebroken.

Rabindranath Tagore
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