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“Telkens wanneer de deugd in verval 
dreigt te raken ... manifesteer Ik Mezelf...”

“Verwelkom de zon in je hart...”
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Draag de krans van 
devotie en toewijding om 
je hals en doordrenk je
gedachte, woord en daad 
met goddelijke liefde.
~ Sri Sathya Sai Baba 
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Je bent gekleed in het wit,

O Aldoordringende Heer

En Je schittert als de kleur van de maan

Met Je vier armen ben Je de Alwetende

Ik mediteer op Je vriendelijke gezicht

En bid: verdrijf alle hindernissen op mijn pad

Shuklambaradharam Vishnum 
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasannavadanam Dhyayeth

Sarvavighnopashantaye
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Je bent gekleed in het wit,

O Aldoordringende Heer

En Je schittert als de kleur van de maan

Met Je vier armen ben Je de Alwetende

Ik mediteer op Je vriendelijke gezicht

En bid: verdrijf alle hindernissen op mijn pad

AUM Sai Ram dames en heren, jongens en meisjes! 

Het kwartaalblad van de Shri Satyam Sai World Foundation (ShriSSWF) heeft vanaf begin dit jaar
een nieuw jasje. Ons blad heet nu Satyam Shivam Sundaram en brengt ons dichterbij de doel-
en leerstellingen van Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Met de naam Satyam (waarheid) Shivam 
(goedheid) Sundaram (schoonheid) tonen hindoes respect en toewijding aan Shiva. Het is ook de naam 
van een serie biografische boeken die Dr. N. Kasturi door de jaren heen over Sri Sathya Sai Baba heeft 
geschreven. 
De ShriSSWF heeft een nieuw en jong redactieteam samengesteld dat vol enthousiasme zich wijdt aan 
het schrijven van relevante spirituele artikelen. 
Satyam Shivam Sundaram zal bestaan in drie varianten: 

• Een korte, bondige versie per e-mail waarin verwezen wordt naar een landingspage op de website
 middels doorklikbare items.
• Een geprinte versie die in beperkte oplage wordt afgedrukt en te koop is voor € 4,95. 
• Een digitale versie die volledig op de website terug te vinden is.

Over de inhoud van het blad het volgende: In Satyam Shivam Sundaram zullen de kirtandata en andere 
festiviteiten aangekondigd worden, verslagen van festiviteiten en allerhande wetenswaardigheden. 
Geheel in de traditie van Sai Baba zullen we aandacht blijven besteden aan de hoogtijdagen van de 
grote godsdiensten hindoeïsme, boeddhisme, christendom, islam etc. Voorts komen aan de orde 
algemene spirituele en filosofische onderwerpen zoals bhakti, seva, karma, dharma, reïncarnatie, 
heiligenlevens.

Wij hopen dat ons nieuwsblad u zal blijven inspireren tot het verdiepen van uw spirituele ontwikkeling. 

Het redactieteam

Voorwoord

Shuklambaradharam Vishnum 
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasannavadanam Dhyayeth

Sarvavighnopashantaye
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Organisatie en missie van de
Shri Satyam Sai World Foundation

De Foundation bestaat uit een Dagelijks Bestuur
en een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur
is statutair het hoogste orgaan, keurt voorstellen
goed of af en heeft een controlerende taak op
het financieel beheer. Het Dagelijks Bestuur is
bevoegd te besluiten om voorstellen al dan niet
in werking te stellen. Elk lid van het Dagelijks
Bestuur heeft een eigen portefeuille met één of
meerdere coördinatoren in beheer.
De leringen van Shri Shirdi Sai Baba, Shri Sathya
Sai Baba en de aanwijzingen van Shri Satyam
Sai vormen onze leidraad bij het organiseren van
alle activiteiten ter bevordering van de spirituele
ontwikkeling van mensen. ShriSSWF is opgericht
om onze activiteiten een formele status te geven.
Het doel van de Stichting ShriSSWF is het
opzetten en continueren van een organisatie ter
bevordering van de universele waarden van de
Sanatan Dharma op spiritueel, ethisch, sociaal,

cultureel en humanitair vlak, voor een ieder,
ongeacht ras, afkomst of overtuiging. Sanatan
Dharma staat voor ‘de eeuwige waarden’ die het
Bestaan, het Leven en de Evolutie dragen, zoals
beschreven in de Vedische geschriften. Wij bidden
allemaal tot dezelfde God, vanuit welk geloof je
ook bidt. Hij zorgt voor iedereen.
Maandelijks houden wij hiertoe een kirtan ofwel
lofzang ter ere van God. Daarnaast organiseert
ShriSSWF een aantal vaste activiteiten per jaar,
zoals het Spiritueel Weekend.
Anno 2013 is sprake van een ‘transitiefase’ naar
een slagvaardige, toekomstvaste en professionele
vrijwilligersorganisatie die de missie van Shri
Satyam Sai blijvend optimaal ondersteunt. 
De eerste stap hierin is het werven van vrijwilligers 
op alle niveaus, die vol enthousiasme en 
toewijding zich willen inzetten voor de foundation.

ShriSSWF wil een organisatie zijn die:
1.De leringen van Sri Shirdi Sai Baba, Sri Sathya Sai Baba en Shri Satyam Sai uitdraagt
2.Spirituele, humanitaire en sociaal-culturele activiteiten ontplooit
3.Iedereen rust en ruimte biedt voor zijn/haar spirituele ontwikkeling
4.Voldoende en toegewijde sevadal (vrijwilligers) aantrekt en opleidt

De missie van de Stichting Shri Satyam Sai World
Foundation (ShriSSWF) is mensen de gelegenheid
te bieden om in contact te komen met de 
spirituele waarden zoals die zijn vastgelegd 
in de Veda’s en de Indiase filosofie (Sanatan 
Dharma), met als uiteindelijk doel het verkrijgen 

van inzicht in de eigen innerlijke Goddelijkheid 
en van elk individu ongeacht afkomst, cultuur, 
religie of overtuiging. Deze spirituele waarden zijn 
Waarheid (Sathya), Rechtschapenheid (Dharma), 
Vrede (Shanti), Liefde (Prema) en Geweldloosheid 
(Ahimsa).

Binnen de ShriSSWF organisatie staat Shri Satyam Sai centraal. De aanwijzingen van 

Shri Satyam Sai zijn leidend voor de rest van de organisatie.
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De Stichting doet dit o.a. door:
• het houden van kirtan’s (devotionele lofzang bijeenkomsten voor God),
• het organiseren van diverse activiteiten, zoals yoga, Hindi lessen, Indiase klassieke muziek, 
• het oprichten en in stand houden van één of meerdere Multiculturele Spirituele Centra, 
• het verschaffen van informatie en het geven van voorlichting over onder ander de Vedische filosofie, 
• het stimuleren van de geestelijke (spirituele) en lichamelijke gezondheid in de ruimste zin des woords,
• het onderhouden van contacten met andere gelijksoortige organisaties,
• en het volgen van aanwijzingen van Shri Satyam Sai, die van tijd tot tijd worden gegeven.

Project Bouw Ashram/Spiritueel Centrum

Om te bezien of deze wens ook bij de kirtan-
bezoekers leeft, zijn er tijdens meetings enquêtes 
gehouden. Dit heeft geleid tot heel veel positieve 
reacties en een behoorlijk aantal mensen heeft 
zich inmiddels aangemeld om op de een of 
andere wijze in het project te willen participeren. 
De wensen die leven binnen de organisatie, 
aangevuld met de input vanuit de kirtan-
bezoekers, zijn gebundeld in een programma van 
wensen voor de realisatie van de nieuwe Ashram/
Spiritueel Centrum.

Het programma van wensen is inmiddels door onze architecten vertaald in een ruimtelijk concept en al 
voor een groot publiek zowel in Nederland als in België gepresenteerd. Dit heeft tot veel enthousiaste 
reacties geleid. Samen met de architecten wordt binnen onze organisatie momenteel druk gewerkt om 
een organisatiestructuur op te zetten om de Ashram/Spiritueel Centrum van concept naar realiteit te 
brengen.

Een denkbeeldige Ashram ter illustratie en inspiratie.

Binnen onze organisatie bestaat er een grote wens om ergens in Nederland een eigen ashram 

te realiseren waarin alle bestaande activiteiten ondergebracht kunnen worden en waar vele 

nieuwe activiteiten kunnen worden ontwikkeld. 
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Mocht u nog vragen of suggesties hebben betreffende dit nieuwe project dan kunt u dit via ons 
e-mailadres info@shrisswf.org kenbaar maken. Mocht u een donatie voor dit bijzondere project willen 
doen, dan kunt u een storting doen op:

INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A
T.n.v.: Shri Satyam Sai World Foundation te Amersfoort o.v.v.: “Project Bouw Ashram”

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Namens het bestuur van ShriSSWF

Belangrijke punten uit dit programma zijn:
• Een Ashram/Spiritueel Centrum met een universeel karakter, waarin alle wereldgodsdiensten een

plek kunnen krijgen.
• Een plaats waar mensen met verschillende religieuze achtergronden kunnen wonen, werken,

mediteren, cursussen volgen en kunnen musiceren en dansen.
• Een ontmoetingsplek waar interculturele dialogen gehouden kunnen worden en aandacht is voor

integratie bevorderende activiteiten.
• Onbaatzuchtige dienstverlening aan de gemeenschap en aan de wereld zal bij alle activiteiten een

centraal gegeven zijn.
• Aandacht voor ouderenzorg en stervensbegeleiding.
• Duurzaam energieverbruik zoals gebruik van aardwarmte, wind-en zonne-energie,

regenwateropvang, biogas etc.
• Aanleg van biologisch verantwoorde groente- en kruidentuinen om bewoners en bezoekers te

voorzien van gezonde voeding.
• Opnemen van kleinschalige veeteelt voor melk en melkproducten.
• Een Ashram/Spiritueel centrum met een moderne vormgeving, passend bij het universele karakter

van het centrum en afgestemd op de principes van de Vastu Shastra.
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Bij het heengaan van Ájá 
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bekend als de bloemenman. 
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Op zoek naar een andere locatie
Met ingang van september 2013 wordt de ’t Gein verbouwd en zijn wij genoodzaakt om op zoek 
te gaan naar een andere locatie voor onze maandelijkse kirtans en andere activiteiten. Kent u een 
geschikte ruimte in de regio Utrecht, laat het ons dan weten. De minimale eisen waaraan de locatie 
moet voldoen zijn: nette ruimte voor ongeveer 200 mensen; er dient een keuken aanwezig te zijn die 
wij in eigen beheer krijgen; tevens dient er een ruimte te zijn voor de kinderopvang en voldoende 
parkeergelegenheid.

Stuur uw e-mail naar info@shrisswf.org

......................................................................................................................................................................

Van de redactie
De introductie van het nieuwsblad is een groot succes geworden. De eerste editie was binnen korte 
tijd verkocht. Hartelijk dank voor uw complimenten en aanbevelingen. Wij blijven ernaar streven om 
het blad verder te verbeteren en uit te breiden met mooie, interessante en spirituele artikelen. Deze 
derde editie is in een grotere oplage gedrukt en hopelijk krijgt u hier net zoveel leesplezier van als van 
de vorige. De eerste uitgave had een introductiekorting, vanaf de tweede editie zal de prijs van een 
nieuwsblad € 4,95 bedragen.

Veel leesplezier!

......................................................................................................................................................................

Vacatures 
Voor de groei van onze jonge vrijwilligersorganisatie hebben wij veel vrijwilligers nodig voor diverse 
functies. Het gaat dan om ‘sevafuncties’ op vrijwillige basis tijdens de kirtan, maar ook om functies ter 
versterking van de organisatie.

Denkt u een positieve en actieve bijdrage te kunnen en willen leveren of heeft u nog vragen? Bekijk dan 
onderstaande vacatures, stuur een e-mail naar info@shrisswf.org.

• Zangers en muzikanten
• Coördinator sevadals 
• Sevadal opbouw/afbouw zaal
• Sevadal logistiek 
• Sevadal techniek
• Sevadal keuken 
• Sevadal eten serveren

Actueel 
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Feestdagen 3e kwartaal 2013 Jul Aug Sep Okt

Guru purnima \ 22

Raksha bandhan \ 21

Krishna Janmashtami \ 27/28

Ganesha Chaturthi (geboortedag Ganesha) \ 9

Navratri (2e periode) \ 5 t/m 13

Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar)  5

Jomp Kipoer  14

Simchat Tora  27

Ramadan Z 9 jul t/m 7 aug

Id-ul-Fitr (Suikerfeest) Z 8 t/m 11 

Id-ul-Hadj (Bedevaart naar Mekka) Z 22

Dierendag 4

ShriSSWF activiteiten 3e kwartaal 2013 Jul Aug Sep Okt

Maandelijkse kirtans 13 17 14 12

N.B.: Voor het realiseren van deze activiteiten is uw inzet als vrijwilliger nodig.

ShriSSWF kalender 2013

5 t/m 13 okt

Happy Navratri
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Krishna Janmashtami is een feest ter herdenking 
van de geboortedag van Shri Krishna.   Dit jaar 
valt Krishna Janmashtami op 27 en 28 augustus.                    
Shri Krishna is een Avatar (incarnatie) van Shri 
Vishnu (het Onderhoudend aspect van God).
Een bekend vers uit de Bhagavad Gita luidt: 
“Telkens wanneer de deugd in verval dreigt te 
raken, o Bharata, en onrecht het hoofd opsteekt, 
dan breng Ik Mijzelf voort, ter bescherming van de 
goeden en ter verdelging van de onrechtplegers. 
Tot herstel van gerechtigheid manifesteer Ik Mij 
telkens weer.”

Shri Krishna werd op middernacht van de 
achtste dag (ashtami) van de donkere maandhelft 
(krishna paksha) van de maand shrávana of 
sávan (augustus/september) geboren. Elk aspect 
van Shri Krishna’s leven heeft sterk inspirerend 
gewerkt, zowel in religieus en devotioneel als in 
artistiek en literair opzicht.

Shri Krishna, de wagenmenner van Arjuna: hier 
staat Shri Krishna voor het goddelijke en Arjuna 
voor het menselijke; wil de mens een zinvol 
leven leiden, dan dient hij door het goddelijke 
geïnspireerd en geleid te worden.                                                 
                                                                                                  
Shri Krishna, de onderrichter van de Gita: hier 
is Shri Krishna het Goddelijke en Arjuna is de 
vertegenwoordiger van de mensheid, aan wie 
de wegen worden getoond die naar een hoger 
bestaansniveau leiden. Een ieder kan naar eigen 
aard en levenswijze een keuze doen en trachten 
in zijn dagelijks leven het een en ander tot 
uitdrukking te brengen.     

                                                                                                                                                      

Shri Krishna, de fluitspeler: hier is Shri Krishna de 
Parmatma (universele ziel) en de Gopi’s zijn de 
Jivatma’s (individuele zielen), die door Zijn fluitspel 
bekoord worden en Hem trachten te bereiken.
Het meest bekende aspect van Shri Krishna is 
dat van de wagenmenner van Arjuna in de grote 
Mahabharata oorlog. In dit epische verhaal dat 
gaat over een dynastieke strijd om de troon 
tussen twee takken van dezelfde familie is een 
bijzondere vorm van symboliek verscholen. De 
wagen die Shri Krishna ment, stelt dan je lichaam 
voor, waarvan de wielen je vier ledematen zijn, 
de vijf paarden de zinnen en de teugels de geest 
die krachtig onder controle gehouden moet 
worden door je hogere wil, het meest verheven en 
goddelijke deel van jezelf. 

Volgens esoterische opvattingen heeft deze strijd 
alleen plaats binnen in de mens die tot inzicht en 
wijsheid komt en zich tracht los te maken van zijn 
egocentrische beperkingen.

““ Vertrouw volledig op God, doe je plicht, wees hulpvaardig voor iedereen, geef al je 
daden over in Gods handen en maak je leven heilig. Dit is de weg om eenheid met 
God te ervaren. Deze eenheid is de grote waarheid. God is in jou en jij bent in God. 

Bezing de naam van God en doe je dienstbaarheid voor de mensheid in een geest van 
onbaatzuchtigheid en eenheid met God.  

Goddelijke toespraak: Sri Krishna Janmashtami, 18 augustus 1994                           

 Krishna Janmashtami
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Ganesha Chaturthi is een feestdag ter ere van de 
geboorte van Shri Ganesha, de olifanthoofdige 
zoon van Shiva-ji en Mata Parvati. Hij wordt 
aanbeden als God van de wijsheid, goed geluk en  
verdrijver van obstakels. 
Dit feest wordt gevierd tijdens de maand 
Bhádrapada of Bhado “de zesde maand”, en 
vangt aan op de shukla chaturthi, oftewel de 
vierde dag van de wassende maan. Dat betekent 
dat het feest meestal ergens tussen 20 augustus 
en 15 september valt volgens de westerse 
kalender.  

Dit jaar valt Ganesha Chaturthi op 9 september.
Ganesha werd geschapen als een uit de geest 
geboren zoon van Shiva-ji en Mata Parvati. Terwijl 
hij de aanwijzingen volgde die zijn moeder hem 
had gegeven om haar verblijf te bewaken, kwam 
het kind Ganesha in conflict met zijn vader Shiva. 
Zij herkenden elkaar niet omdat zij elkaar lang niet 
gezien hadden. 

Toen Ganesha halsstarrig weigerde om Shiva 
toe te laten tot het verblijf van zijn moeder, werd 
Shiva boos en sloeg Ganesha’s zijn hoofd af. 
Later begreep Shiva wat hij had gedaan. Hij 
kreeg berouw en zette het hoofd van een baby-
olifant die toevallig langsliep op het lichaam van 
Ganesha.

Wat symboliseert Ganesha en wat is de 
spirituele betekenis?
Zijn vorm als olifant verwijst naar Ganesha’s 
functie als overwinnaar van moeilijkheden. Zijn 
ene slagtand duidt op de noodzaak voor de mens 
om het ego van zich af te schudden en om offers 
te brengen op het geestelijke pad. Het duidt ook 
op de noodzaak van een sterke spirituele wil om 
te besluiten tot een rechtvaardige individuele 
actie en niet daarvan af te wijken. Zijn vier armen 
verwijzen zowel naar zijn vermogen om mensen 

te helpen als de sterke wil om het kwaad te 
vernietigen.

Ganesha’s komische forse lichaam symboliseert 
blijdschap en welwillendheid en zijn rol als brenger 
van succes. Hij houdt enerzijds verschillende 
symbolische voorwerpen in zijn handen afhankelijk 
van de rol die hij in een bepaalde situatie moet 
vervullen. Anderzijds is hij omringd door symbolen 
voor zijn liefde voor de goede dingen van het 
materiële leven, zoals de schaal met zoetigheden 
waar Ganesha dol op is, en die bij beelden en op 
plaatjes van hem bijna altijd opvallend worden 
getoond.

Volgens Bhagavan Shri Sathya Sai Baba dienen 
wij om gelukkig te leven zonder zorgen en 
moeilijkheden te bidden tot Shri Ganesha. Het 
is niet noodzakelijk om naar een tempel te gaan.  
Ganesha woont in ons als onze intelligentie 
(buddhi) en wijsheid (vijnána). Als je op een juiste 
wijze gebruik maakt van je intelligentie en wijsheid 
zal je succesvol zijn in je leven.

Ganesha Chaturthi
Zijn ene slagtand duidt op de noodzaak voor de mens om het ego van zich af te schudden 
en om offers te brengen op het geestelijke pad.
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Geboorte van Boeddha

Kinderen dragen bloemen in hun haar ter ere van 
Boeddha en de komst van de lente. Ze staan 
in de rij voor een bezoek aan de tempel, waar 
ze geurige thee over een beeld van Boeddha 
als baby gieten. Dit is ter herinnering aan zijn 
geboorte, toen de goden twee waterstromen naar 
beneden lieten stromen.

Volgens de legende ging de naderende geboorte 
van Boeddha gepaard met veel wonderbaarlijke 
gebeurtenissen en aardbevingen. Zijn moeder zou 
Máyádevi  hebben geheten. Zij was getrouwd met 
de koning van een klein koninkrijk op de grens 
met Nepal. Zij had een droom waarin Boeddha 
in de gedaante van een sneeuwwitte olifant haar 
baarmoeder binnenging. Deze droom en de 
natuurlijke voortekenen werden door 64 hindoe 
priesters uitgelegd. Zij voorspelden de geboorte 
van een zoon die of een machtig vorst zou worden 
of, indien hij zich het lijden van de mens bewust 
wordt, een verlosser. Boeddha werd geboren 
als Siddhartha Gautama. Siddhartha betekent: 
‘hij, wiens doel is volbracht of van wie elke wens 
vervuld is’.

Volgens de voorspelling mocht de jonge prins 
het leed van de mensheid niet zien. Zou hij dit 
wel ervaren, dan zou hij geen machtig vorst 
worden. Daarom deed zijn vader alles wat 
binnen zijn mogelijkheden lag om Boeddha van 
de buitenwereld af te schermen. Hij bouwde 
een chique paleis waar Boeddha niet beïnvloed 
kon worden door verlokkingen en waar zelfs 
het gebruik van woorden als dood en smart 
was verboden. Ondanks alle luxe en weelde 
gaf Boeddha toch te kennen dat hij de wereld 
buiten de paleismuren wilde zien. Zijn vader nam 
hem mee naar een nabijgelegen stad, die hij van 
tevoren grondig had laten schoonvegen. 

De hele stad was vervolgens versierd met 
bloemen. Alles wat een onaangename indruk op 
Boeddha kon maken, was verwijderd. Toch zag 
Boeddha een oude invalide man en een lijk dat 
werd weggebracht om te worden gecremeerd. Het 
was een schok voor de jonge prins dat mensen 
blijkbaar oud en ziek worden en uiteindelijk zelfs 
sterven.

Ieder jaar wordt de geboorte van Boeddha herdacht door de boeddhisten in Japan en Taiwan 

die de Chinese kalender volgen. Dit vindt plaats op de 8e dag van de 4e Chinese maanmaand, 

meestal in mei. Voor de Mahayana-boeddhisten (boeddhistische stroming waarin het ideaal 

van volmaaktheid heel belangrijk is) is dit een van de belangrijkste feesten. Ze noemen dit 

feest ook wel Hana Matsuri.
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Om zijn zoon afleiding te geven van deze 
confronterende gedachten, regelde zijn vader 
een huwelijk met een mooie prinses. Ze kregen 
samen een zoon, die door Boeddha Rahula (boei) 
genoemd werd. Hieruit bleek dat Boeddha zich 
nog steeds een gevangene binnen de paleismuren 
voelde. Tijdens een slapeloze nacht zag 
Boeddha dansmeisjes die uitgeput waren na hun 
vermoeiende dansen die avond. Boeddha zag dat 
hun gezichtjes alle levendigheid hadden verloren, 
terwijl ze tijdens het dansen zo vol vreugde en 
expressie waren. Hierna besloot Boeddha afstand 
te doen van de troon en de wereld in te trekken. 
Hij knipte zijn haar af en veranderde zijn naam in 
Gautama.

Zes jaar lang onderwierp hij zijn lichaam 
vruchteloos aan kastijdingen. Toen ging hij naar 
een plaats die toen bekend stond als Uruvela, 
Sambodhi, Vajrasana of Mahabodhi en die sinds 
de 18e eeuw Bodh Gaya heet. Daar stond een 
vijgenboom die de Bodhi Vriksha of Boom der 
Wijsheid wordt genoemd. Hier besloot Gautama 
te mediteren totdat hij verlichting zou hebben 
gevonden. Terwijl hij mediteerde, probeerde de 
demon Mara hem te verleiden via zijn mooie 
dochters. Toen dit geen succes had, zond Mara 
monsterlijke duivels maar ook zij konden de 
concentratie van Gautama niet verstoren. In een 
laatste wanhopige poging slingerde Mara een 
gloeiende frisbee die bergen kon doorklieven 
naar Gautama. De schijf veranderde boven het 
hoofd van Gautama echter in een overkapping 
van bloemen. Tot verbazing van christelijke 

missionarissen is hier een duidelijke overeenkomst 
met het christendom. Satan poogde immers ook 
de Heilige Antonius in verleiding te brengen. De 
christelijke missionarissen dachten dat dit een 
spel van de duivel was.

Na een aantal weken in meditatie verzonken te 
zijn, bereikte Gautama de verlichting. Hij begreep 
de bron van al het lijden en zag in dat hij alle 
begeerte achter zich moest laten om het lijden 
uit te sluiten. Toen werd hij Boeddha, bevrijd van 
al het leed en van de cyclus van reïncarnatie. 
Boeddha betekent ‘hij die ontwaakt (verlicht) is’. 
Nu stond hij voor de keuze om de wereld achter 
zich te laten en het Nirvana (de ongestoorde 
toestand van het hoogste bewustzijn) binnen te 
gaan of zijn medemens te helpen op het juiste pad 
te komen en te blijven. Mara drong erop aan dat 
Boeddha koos voor zijn persoonlijke verlossing, 
Brahma dat Boeddha zijn medemensen de weg 
zou wijzen. Boeddha gaf gehoor aan de stem 
van zijn schepper. Hij begon rond te trekken en 
zijn leer te verkondigen, stichtte een kloosterorde 
en legde de grondslag voor het boeddhisme 
binnen de lndiase cultuur. Na zijn dood werd de 
boeddhistische mythologie door zijn leerlingen 
verder ontwikkeld.
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Asato Ma Sadgamaya  
Leid mij van de onwaarheid naar de Waarheid

Tamaso Ma Jyotirgamaya      
Leid mij van de duisternis naar het Licht

Mrityor Ma Amritangamaya   
Leid mij van de dood naar de onsterfelijkheid

Om Shanti Shanti Shanti

Zoals vele van jullie al weten is op 25 april 2013 is de 
grootvader van Shri Satyam overleden. Hij was een 
zanger in de muziekformaties Jagmini Orchestra en 
Sohani. 
Ájá, wat grootvader van vaders kant betekent, stond 
op de kirtan bekend als de bloemenman. Hij ontving 
iedereen altijd met een lach en hield van een praatje 
maken met een ieder. 

Ájá was een trouwe Sathya Sai Baba en Shri Ram 
bhakta. Hij is op een voor de hindoes een bijzondere 
dag heengegaan namelijk op Hanuman Jayanti. 
(de geboortedag van de trouwe bhakta van Shri Rama)
Namens de familie Thani willen wij jullie hartelijk 
bedanken voor alle mooie kaarten en berichten en 
vooral voor jullie steun. 
 
Sai Ram!
Familie Thani

Bij het heengaan van Ájá Thani 
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Het Jodendom is ontstaan in het nabije oosten. 
Volgens de traditie was Abraham de eerste jood. 
Rond 1300 v.Chr. volgde onder het leiderschap 
van Mozes de terugtocht naar Palestina. De 
Israëlieten werden hier steeds machtiger, dit 
vanwege de aanpak van koning Saul. David en 
Salomon waren zijn opvolgers. Het rijk werd later 
verdeeld in een noordelijk deel (Israel) en een 
zuidelijk deel (Juda). 
In 722 v.Chr. werd Israel bezet door de Assyriërs 
en in 586 v.Chr. valt Juda voor de Babyloniërs. 
Een moeilijke maar betekenisvolle tijd breekt aan, 
namelijk de Babylonische gevangenschap, waarin 
het volk geestelijk op de been wordt gehouden 
door de grote profeten (Jesaja, zie afbeelding).

Na de Babyloniërs komen de Perzen. Gedeeltelijk 
keren de joden terug naar Palestina en de tempel, 
welke inmiddels  niet meer was, werd herbouwd. 
Na de Grieken komen de Romeinen als nieuwe 
overheersers. Jeruzalem werd in 70 na Chr. 
belegerd en de tempel verwoest. De joden raakten 
verspreid over het Romeinse rijk (de diaspora) 
waar later nieuwe verbanningen plaatsvinden. 
De synagoge wordt voortaan de plaats van 
samenkomst en beleving van de godsdienst. 

De Holocaust tijdens de tweede Wereldoorlog  
betekent een nieuwe slag voor het Jodendom. 
Een geheel nieuwe situatie ontstond met de 
stichting van de staat Israël in 1948. Dit ging 
gepaard met het verdrijven van de Palestijnen die 
al eeuwen in dat grondgebied woonden. Voor het 
eerst sinds 19 eeuwen hebben de joden hiermee 
weer een eigen huis. 

Ongelukkigerwijs is mede hierdoor het 
Midden-Oosten een politiek zeer gevoelig en 
explosief gebied geworden. 

Het Joodse volk heeft altijd vastgehouden aan 
één God die aan het begin en het einde staat van 
de schepping. De ziel is zuiver bij geboorte, daar 
gaat men vanuit. Mensen zijn geboren met een 
jetser hatov, de neiging om goed te doen, en een 
jetser hara, de neiging om slecht te doen. Hiermee 
zijn mensen vrij om te doen wat zij willen. Onreine 
zaken moeten vermeden worden zoals bloed, 
menstruerende vrouwen, sperma, niet kosjer eten 
en varkens. 

De leefregels zijn samengevat in de  
‘Tien Geboden’ zoals deze aan Mozes zijn 
gegeven. De bijbel van de joden, de Tenach, 
kwam tot stand gedurende een lange periode en 
komt tot uiting in onder andere geschiedschrijving, 
lofzang en spreuken. De Thora, oftewel de “Wet”, 
bevat de vijf oudste boeken namelijk Genesis, 
Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, 
waarvan de oudste gedeelten nog tot Mozes terug 
gaan.      

Later kwamen er boeken van de Profeten en de 
Psalmen. Rond 100 na Chr. groeide de behoefte 
om de boeken van de bijbel goed vast te leggen. 
De grens werd gelegd bij de boeken die er al 
voor 500 v.Chr. geschreven waren. De historische 
commentaren op de Joodse bijbel zijn verzameld 
in de Talmoed. Joden geloven dat er eens een 
Messias zal komen die het Joodse volk terugvoert 
naar het beloofde land.
 

Het Jodendom
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Het Jodendom heeft verschillende stromingen 
gekend. Rond het begin van onze jaartelling waren 
er bv.: 

De Farizeeën: de chassidische of vrome sekte 
binnen het Jodendom 
De Sadduceeën: een groep rond de priesters van 
hogere rang
De Essenen: chassidisch en in afzondering 
levend en 
De Samaritanen: een verwant volk dat zich niet 
geheel aan de Wet hield.
Na de verwoesting van de tempel door de 
Romeinen leefden de Joden verspreid. 

In het huidige Jodendom zijn de volgende groepen 
te noemen:

Zeer vrijzinnige groepen, met name in de USA. 
Zeer orthodoxe groeperingen als de Chassidiem: 
de in zwart geklede mannen met ongeknipte 
haren. Het Chassidisme is een volkse en mystieke 
richting die de verwachting van de Messias ziet 
als actieve heiliging van het leven hier en nu. In 
het oosten ontwikkelde zich begin deze eeuw 
een nieuwe nationalistische richting die leidde tot 
het Zionisme, dit is het streven om alle Joden te 
verenigen op historische grond, Palestina. In het 
huidige Israël leven de Chassidiem, de vrijzinnige 
joden en een grote groep volledig ontkerkelijkte 
Joden onder de nodige spanningen tezamen. 

De joodse kalender gaat terug op die van de Babyloniërs en kent twaalf maanden. 
De grote feestdagen zijn:

Jom Kipoer, de Grote verzoendag
Soekot,  het Loofhuttenfeest
Channoeka,  het feest van de inwijding van de tempel
Poeriem, de herinnering aan de geschiedenis rond Esther en Mordechaï
Pesach,  de herdenking van de uittocht uit Egypte
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Verslag spiritueel weekend

Het spiritueel weekend met het thema Bhakti 
(devotie) was weer een geslaagd weekend. Het 
werd gehouden op 7, 8 en 9 juni en weer was de 
lokatie Peelhaas (dichtbij Venray).
Gasten vanuit Italië, Duitsland, België en 
Nederland namen deel aan diverse activiteiten. Op 
vrijdag werden de deelnemers eerst ontvangen, 
waarna ze hun bed konden opmaken en het 
terrein een beetje verkennen. Daarna volgde een 
gezamenlijke maaltijd. Shri Satyam arriveerde later 
op de middag. Hij werd door de aanwezigen met 
de Sathya Sai Gayatri ontvangen.
Na de ontvangst werd er bij het kampvuur kirtan 
gehouden. 
De aanwezigen konden op een briefje hun wens 
of gebed opschrijven en deze in het kampvuur 
gooien.  

De tweede dag werd er flink genoten van 
het mooie weer. De dag startte met een 
meditatiewandeling en een kirtan. Daarna volgde 
het gezamenlijk ontbijt. Toen begonnen de 
workshops en activiteiten voor de jeugd. 

Na de lunch was het tijd voor het jaarlijkse spel 
voor jong en oud, namelijk slagbal. Jong en oud 
genoten enorm van het spel. De inspanning  
tijdens sport en spel maakte allen hongerig en 
werd het weer tijd voor een heerlijke maaltijd. 

Aangezien het mooi weer was kon iedereen 
genieten van een vegetarische barbecue. De 
Italiaanse gasten hadden ook een speciaal 
gerecht voorbereid namelijk een echte Italiaanse 
pasta.   

Alle gasten hebben hun buikje heerlijk rond 
kunnen eten. Aan het eind van de dag was er een 
karaoke avond. Iedereen heeft hier gezellig een 
liedje mee kunnen zingen. 

Helaas kwam er ook een eind aan dit mooie 
zonnige weekend. In de ochtend deed een aantal 
mensen mee aan de meditatiewandeling en er 
was een gezamenlijke kirtan. Toen was het de 
beurt aan een aantal workshops. In de middag 
was het tijd voor een gezamenlijk potje volleybal in 
de heerlijke zon. Iedereen deed mee, de mensen 
die liever toe wilden kijken zaten op een stoeltje 
met een drankje en een heerlijk hapje. De Italianen 
moesten helaas eerder weg om hun vlucht te 
halen. Iedereen vond het heel jammer maar 
gelukkig was het ook een leuk afscheid geworden. 
Na de gezamenlijke middag kirtan werd het voor 
de rest van de mensen ook tijd om afscheid te 
nemen. Het was een mooi en zeker geslaagd 
weekend!
 
 
 

Het was een mooi en 

zeker geslaagd weekend!

““



Satyam Shivam Sundaram

11 SATYAM SHIVAM SUNDARAM JULI / AUGUSTUS / SEPTEMBER, 2013

Verwelkom de zon in je hart

Achter de wolken schijnt altijd de zon. 
De letterlijke betekenis van dit spreekwoord vergeten we 
nog wel eens, aangezien regen en wolken in Nederland 
vaste begrippen zijn. Terwijl de zon eigenlijk nimmer rijst of 
daalt, hij is altijd aanwezig. De zomermaanden maken het 
gemakkelijker om de zon niet te vergeten en het is ook een 
mooie tijd om weer eens stil te staan bij de kracht van de 
zon en de diepere betekenis die de zon draagt.

De zon wordt al duizenden jaren en in menige cultuur als godheid 
vereerd. Zoals door de Azteken, de Grieken, de oude Egyptenaren 
en ook de hindoes. In India wordt de verpersoonlijking van de zon 
‘Surya’ vereerd. Surya rijdt met zijn vrouw ‘Aditi’ - godin van de 
schaduw - in een wagen, getrokken door zeven paarden. 

Deze paarden staan symbool voor de zeven chakra’s, de energiecentra van het lichaam. Het besef dat 
in de zon een enorme kracht schuilt is dus eeuwenoud en wijdverbreid.  

De zon wordt zowel vereerd om de kracht die 
hij als hemellichaam geeft maar ook om de 
geestelijke kracht. De zon is de oerbron van vuur 
en de meester van het leven. Men dankt het leven 
op aarde aan hem en hij regeert over de planeten. 
Dit alles maakt dat de zon als het doordringend 
goddelijk licht van God wordt gezien. We staan 
veel te weinig stil bij de zon die ons licht, warmte 
en levenskracht geeft. Hij verslaat de duisternis en 
creëert weer ruimte voor positiviteit.

Zodra de zon gaat schijnen zie je op straat alle 
sombere gezichten opklaren. Terwijl bij wolken en 
regen het onweer van de gezichten af te lezen is. 
Ook al lijkt de zon soms heel ver verstopt achter 
de wolken, toch is hij er altijd om voor ons te 
zorgen, we moeten alleen iets verder kijken dan 
onze neus lang is. Wanneer we hem in ons eigen 
hart laten schijnen, dan hoeven we hem nooit te 
zoeken. Op deze manier kunnen we altijd van de 
positiviteit en kracht genieten die hij ons schenkt. 
De kracht van de zon is altijd bij ons, we moeten 
hem alleen niet wegstoppen onder onze innerlijke 
wolken.

Er zijn oefeningen om Surya in onszelf te 
ontdekken en energiek te worden.  Dit kan 
bijvoorbeeld door een ‘Surya Namaskar’, ofwel 
een zonnegroet.  Een zonnegroet wordt meestal 
rond zonsopgang uitgevoerd. Dit kan door middel 
van een gebed te zingen of reciteren.  Maar het 
gebed kan ook uitgevoerd worden doormiddel van 
een power-yoga oefening. Deze oefening is ook 
geschikt voor mensen zonder ervaring met yoga. 
Deze oefening is een heerlijke opwarming om de 
dag mee te beginnen en kan ook rustig uitgevoerd 
meditatief werken. Van de oefening wordt je 
flexibel en energiek. Hieronder drukken wij de 
asana’s en bijbehorende mantra’s van de Surya 
Namaskar af.

Er zijn meerdere manieren om het zonnetje in jezelf 
weer te ontdekken. En positief denken is daar wel 
een van de belangrijkste van. Waarom blijven we 
zeggen dat ‘er geen zon is’. 
Je ziet misschien wel wolken, maar de zon is er 
wel degelijk. Wanneer iets tegenzit, moeten we 
ons focussen op de voorspoed die daar achter zit. 
Op deze manier kunnen we onze eigen zon, onze 
eigen innerlijke god blijven ervaren. Dan zul je 
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We sluiten af met met woorden die Mata Amritanandamayi (Moeder Amma) sprak bij het heengaan van 
Sathya Sai Baba’s fysieke vorm. “De ondergang van het lichaam was onvermijdelijk. Maar zoals de zon, 
die stijgt noch daalt, is bewustzijn onverwoestbaar. 
De boodschap van liefde en compassie van Sai Baba had de kracht om ieder te inspireren. Door het in 
praktijk brengen van zijn leringen, zal hij eeuwig leven. Moge zijn volgelingen in staat zijn om het pad 
van waarheid en dharma, dat hij heeft voorgeleefd, te volgen.”
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Uitspraken van Sathya Sai Baba

Start the Day with Love;
Spend the Day with Love;
Fill the Day with Love;
End the Day with Love;
This is the way to God.

Begin de dag met Liefde;
Breng de dag door met Liefde;
Vul de Dag met Liefde;
Eindig de dag met Liefde;
Dit is de weg naar God.

Life is a Song, sing it;  
Life is a Game, play it;  
Life is Challenge, meet it;  
Life is a Dream, realize it;  
Life is a Goal, achieve it;
Life is Love, enjoy it;  

Het leven is een lied - Zing het.
Het leven is een spel - Speel het.
Het leven is een uitdaging - Neem hem aan.
Het leven is een droom - Maak hem waar.
Het leven is een offer - Breng het.
Het leven is liefde - Geniet ervan.

I have a Vow: To lead all who stray 
away from the straight path, again 
into goodness and save them.

Ik heb een gelofte: Aan allen die afdwalen van 
het rechte pad, wederom in goedheid te leiden 
en hen te redden.

“ “

I have a Task: To foster all mankind 
and ensure for all of them lives full 
of Ananda (Bliss).

Ik heb een taak: om de hele mensheid te 
koesteren en hun een leven vol Ananda (Bliss)
te garanderen.

““

“
“

“

“
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The greatest fear man can have is 
the fear of losing God’s love.

De grootste angst die de mens kan hebben, is 
de angst voor verlies van Gods liefde.

“

“

I am attached to a Work that I love: 
To remove the sufferings of the poor 
and grant them what they lack.

Ik ben gehecht aan werk waar ik van hou: om 
het lijden van de armen te verdrijven en hun te 
verlenen wat ze missen.

I have a reason to be proud, for I 
rescue all who worship and adore 
Me.

Ik heb een reden om trots te zijn, want ik red  
allen die mij aanbidden en vereren.

See God in every one you meet; see 
God in every thing you handle. Live 
together, revere each other, let not 
the seeds of envy and hate grow 
and choke the clear stream of Love.

Zie God in een ieder die je ontmoet, zie God 
in alles wat je doet. Samen leven, respecteer 
elkaar, laat de zaden van afgunst en haat de 
heldere stroom van liefde niet verstikken.

“

“

“
“

“

“
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Het voortbestaan van de maandelijkse kirtan en de eventuele nieuwbouw van de ashram hangt volledig 
af van uw donatie. Elke bijdrage is welkom! Door de overheid wordt geen subsidie gegeven. De bouw 
van een ashram vraagt om vaste vrijwillige donateurs en een zeer gedisciplineerde, toegewijde en 
liefdevolle inzet van vele vrijwilligers. 

Uw bijdrage kunt u in de daarvoor bestemde donatiebox deponeren of overmaken: 

• Donatie op INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A
T.n.v.: Shri Satyam Sai World Foundation te Amersfoort o.v.v.: “Project Bouw Ashram”

• Voor donateurs uit het buitenland is het IBAN nummer:
IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Word donateur van ShriSSWF! 

Dankzij uw steun kunnen de maandelijkse kirtans worden gecontinueerd en wordt tevens de 
mogelijkheid gecreëerd om op termijn een eigen Spiritueel Centrum/Ashram te realiseren.

De Belastingdienst heeft Shri Satyam Sai World Foundation als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Het vorenstaande houdt in, dat de door u gedane 
donaties als giften aftrekbaar zijn in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Er zijn twee manieren van doneren, waarbij er ook verschil is in de wijze van aftrekbaarheid.

1. Gewone giften.

De door u gedane donaties/giften kunt u als aftrekpost opnemen als gift in uw aangifte 
inkomstenbelasting.
U dient er wel rekening mee te houden, dat de drempel voor aftrek van gewone giften 1% bedraagt van 
uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten uit box I, II en III minus uw 
aftrekposten (exclusief de persoonsgebonden aftrek).

U kunt minimaal € 60 als giften aftrekken en maximaal 10% van uw drempelinkomen.

Indien u een fiscale partner heeft, dient u beide drempelinkomens en giften samen te voegen voor de 
berekening van de aftrek.

Indien u gewone giften heeft gedaan, dient u gedurende vijf jaren uw bankafschriften en kwitanties te 
bewaren, om zodoende aan te tonen dat u recht heeft (gehad) op de giftenaftrek.

Doneren met belastingvoordeel
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2. Periodieke giften
Er is sprake van een periodieke gift indien u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

a) indien u de gift bij een notaris heeft laten vastleggen middels een notariële akte;
b) indien u de gift doet in de vorm van vaste, gelijkmatige periodieke betalingen;
c) indien u de gift minimaal vijf jaren achter elkaar doet.

Het voordeel van een periodieke gift is dat er geen sprake is van een drempelinkomen en er bovendien 
geen maximum aftrek geldt. Dit betekent dat uw gift jaarlijks volledig aftrekbaar is van uw belastbaar 
inkomen.

Een rekenvoorbeeld:

U valt met uw inkomen in de 42%-schijf. U doneert totaal € 1000,- per jaar.
Een drempelbedrag is niet van toepassing.

Het bedrag dat u terugkrijgt in uw aangifte inkomstenbelasting kan als volgt worden berekend:
€ 1000 x 42% = € 420,00.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl/giften. Ook kunt u hier onze ANBI certificering terugvinden. 

Heeft u verder nog vragen, stuurt u dan gerust een e-mail naar info@shrisswf.org



Website: www.shrisswf.org * E-mail: info@shrisswf.org
Donatie: INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Shri Satyam Sai World Foundation is ANBI-gecertificeerd door de belastingdienst.

Hartelijk dank voor uw steun! Sai Ram!

Donatieformulier
Ja, ik draag graag bij aan de realisatie van de doelstellingen van de ShriSSWF. 

Naam: .......................................................................................................

Adres: .......................................................................................................

Postcode: ..................................  Woonplaats: .............................................................................................

Tel: .............................................. E-mail:  ....................................................................................................

 Ik machtig de ShriSSWF om: maandelijks per kwartaal jaarlijks eenmalig

 (aankruisen wat van toepassing is) een bedrag ad € ................................................. , zegge (in letters): 

  ............................................................................................................ van mijn rekening af te schrijven

 Ik heb het recht om op elk gewenst moment mijn machtiging in te trekken, dan wel te wijzigen.
 
 Bank-/gironummer:  ....................................

 Ik maak: maandelijks per kwartaal jaarlijks eenmalig

 (aankruisen wat van toepassing is) een bedrag ad € ................................................. , zegge (in letters):
 
  ................................................................................................................................ over op INGbank nr.:
  
 51.84.612, t.n.v. Stichting Shri Satyam Sai World Foundation-sponsoring, 
 Wielewaalstraat 110, 3815 EM Amersfoort, o.v.v. bijdrage kirtan.

Let op: bij donaties buiten Nederland gaarne achter het INGbank nr. 51.84.612 het IBAN-nr. toevoegen:
IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Ingangsdatum:  ........../ ......... / ..........

Ondertekening

DATUM:  ...................  PLAATS:  ...................................................................................................................

HANDTEKENING:  ........................................................................................................................................



Website: www.shrisswf.org * E-mail: info@shrisswf.org
Donatie: INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Shri Satyam Sai World Foundation is ANBI-gecertificeerd door de belastingdienst.

Hartelijk dank voor uw steun! Sai Ram!

Schenkingsformulier
Ondergetekende:

Naam: .......................................................................................................

Adres: .......................................................................................................

Postcode: ..................................  Woonplaats: .............................................................................................

Tel: .............................................. E-mail:  ....................................................................................................

Schenkt het onderstaande bedrag ad. €  .................................................

Zegge (in letters):  .........................................................................................................................................
 
als gift ten behoeve van:

 Shri Satyam Sai World Foundation (kirtankosten en evenementen) *
 (U ontvangt een brief van ShriSSWF ter bevestiging, deze kunt u gebruiken voor uw belasting aangifte)

 Shri Satyam Sai World Foundation (Bouw toekomstige spiritueel centrum / ASHRAM) * 
 (U ontvangt een brief van ShriSSWF ter bevestiging, deze kunt u gebruiken voor uw belasting aangifte)

 Persoonlijk aan Shri Satyam *
 (U ontvangt een bevestiging namens Shri Satyam) 

*Gaarne aankruisen wat van toepassing is.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

PLAATS: 

.................................................................................

NAAM: 

.................................................................................

.................................................................................

DATUM:

.................................................................................

HANDTEKENING:

.................................................................................

.................................................................................
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Maandelijks houden wij een kirtan ofwel lofzang ter ere van God. Deze bijzondere gebeurtenis vindt plaats 
in de zaal ’t Gein aan de Zandheuvelweg 4, 3744 MN te Baarn. Voor de bhajans die worden gezongen 
is het zangboek de ‘de bhajan mala’ leidend, ook internationaal. Dit boek is voor € 10,- te koop bij de 
boekentafel tijdens de kirtan.

Sevadals zijn herkenbaar aan hun rode shawls of speldjes. Sevadals zijn bevoegd om - daar waar 
nodig - corrigerend op te treden. Tijdens de kirtan zijn zij actief in bijvoorbeeld de zaal, keuken, bij het 
uitdelen van prasad, voedsel, drinken, voor schoonmaak etc.

Tijdens de kirtanbijeenkomst ziet de sevadal erop toe, dat een ieder zich aan de huis- en gedragsregels 
houdt. Omdat niet iedereen bekend is met de huisregels, worden hieronder een aantal van de belangrijkste 
huisregels genoemd. 

1. Doe uw schoenen uit voor het betreden van de kirtan ruimte.
2. Wees rustig tijdens de kirtan: neem stilte in acht en heb respect voor degene die de lezing 

voordraagt of optreedt.
3. Loop niet op de loper. Deze is bestemd voor Shri Satyam.
4.	 	 Het	is	verboden	om	foto’s	te	maken	of	te	filmen,	behalve	door	die	personen	die	daarvoor	zijn	

aangewezen.
5. Ga respectvol om met Prasad: laat het niet in de zaal achter, ook niet achter de radiatoren.
6. Houd de looppaden vrij.
7. Zet uw mobiele telefoon uit, laat ook uw kinderen er niet mee spelen.
8. Blijf tijdens de kirtan zitten ga voor aanvang naar het toilet, wijs uw kinderen hier ook op.
9. Roep Shri Satyam niet, raak Hem niet ongevraagd aan; indien Hij dit wenst, komt Hij zelf 

naar u toe.
10. Wees stil tijdens de 5 minuten stilte bezinning en meditatie: denk hierbij aan anderen.
11. Let op hoe u uw auto parkeert: blokkeer geen vluchtwegen.
12. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van eigendommen.
13. Het is niet toegestaan om reclame te maken voor andere organisaties / activiteiten.

Huisregels voor seva en kirtan
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Doorsturen van deze editie naar vrienden, collega’s, bekenden en familie mag. 

Verspreiding via mailinglists, intranetten en print of via welk medium dan ook en/of overname van tekst is 

niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De algemene voorwaarden, inzake de ‘disclaimer’ & ‘privacy policy’ beleid, genoemd op onze website zijn 
onverminderd van toepassing op de gedrukte versie van dit nieuwsblad, die ook ‘online’ te vinden is. Gaarne 
verwijzen wij u door naar onze website: www.shrisswf.org. Niets van deze uitgave mag gedupliceerd, gekopieerd, 
gereproduceerd en/of op enigerlei andere wijze gebruikt worden, in het openbaar en/ofvoor andere (commerciële) 
doeleinden, zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming v/d Foundation ShriSSWF.

Contact en info
• Heeft u vragen of opmerkingen?
• Heeft u tips of ideeen ter verbetering van de maandelijkse 

kirtan?
•  Wilt u middelen sponsoren?
•  Heeft u interesse in het zingen van kirtans tijdens de 

kirtanbijeenkomst?
•  Wilt u tijdens de kirtanbijeenkomst een korte lezing houden?
•  Wilt u seva, vrijwillige dienstbaarheid, doen of wilt u zich 

aanmelden als vrijwilliger? 
•  Wilt u een stukje schrijven voor het volgende nieuwsblad? 

Inleveren kopij
Schrijft u graag een stukje voor ons nieuwsblad?
Aangeleverde teksten zullen gescreend worden, de volgende 
criteria zijn van toepassing:
o Teksten moeten minimaal 200~250 woorden beslaan, maar 

maximaal 1 kantje A4 (2000 karakters).
o Het te gebruiken lettertype (font) is Calibri 12.
o De gevoerde taal is Nederlands.
o Men mag geen beledigende/discriminerende taal gebruiken 

met betrekking tot derde personen of godsdiensten.
o De teksten moeten authentiek zijn (geen gekopieerde tekst 

van andere websites, boeken, tijdschriften en dergelijke, maar 
vanuit ‘eigen beleving’ beschreven).

E-mail uw bijdrage naar: info@shrisswf.org. 

De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij is 
3 weken vóór de verschijningsdatum van het nieuwsblad.

Uitgever

Shri Satyam Sai World Foundation

Redactie

Shri Satyam Sai World Foundation

Vormgeving

Shri Satyam Sai World Foundation

Bankgegevens

Donatie: 

INGbank nr. 51.84.612

IBAN: NL 14INGB0005184612

BIC: INGBNL2A

KvK: 32.12.09.66

Contactgegevens  

E-mailadres:  info@shrisswf.org

Website: www.shrisswf.org

....................................................

© Colofon

Shri Satyam Sai World Foundation 
is ANBI-gecertificeerd door de 
belastingdienst.
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       Wie zich van zijn volmaakte gelijkenis met God bewust is, zal 

niemand schade of leed berokkenen. 

~ Sri Sathya Sai Baba

““

Drukwerk is mede mogelijk gemaakt door:


