
Whenever	  my	  glory	  is	  sung	  I	  install	  myself	  there	  –	  Shri	  Sathya	  Sai	  Baba	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                                                 	  
                                   Sayeeshwaraya Vidhmahe                               
                                                  Sathya Devaaya Dheemahi 
                                             Thannah Sarvah Prachodayaath 

Sai Ram, 
Bij deze willen alle jongeren van de Shri Satyam Sai World Foundation u en uw gezin van 
harte uitnodigen voor  

  Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam                               
(Herdenkingsdienst van Sri Sathya Sai baba’s Mahasamadhi) 

Op deze dag willen wij samen met u een speciale bhajan dienst voor onze Swami houden.                                                                                                                              

De dienst vindt plaats op zaterdag 26 april  2014  in het EHBO gebouw Desmond Tutu 
Centrum Molenstraat 8      3764  TG  Soest. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze dag zal er geen kinderopvang aanwezig zijn.                                                            
Wij  hopen dat wij u en uw gezin op deze speciale dienst mogen ontvangen.                          
Voor vragen kunt u een mail sturen naar: info@shrisswf.org  

Met vriendelijke groet, 

Jongeren van Shri Satyam Sai World Foundation      

17.00	  uur	   	   inloop	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (gelegenheid	  om	  rozen	  te	  offeren)	  

18.00	  uur	   	   	   Sathya	  Sai	  Gayatri	  en	  108	  namen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sri	  Sathya	  Sai	  Baba	  

18.15	  uur	  	  –	  20.15	  uur	   Sathya	  Sai	  Gayatri	  en	  108	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
namen	  Shri	  Sathya	  Sai	  Baba	  

20.15	  uur	  	  –	  20.20	  uur	  	   5	  minuten	  stilte	  

20.25	  uur	  -‐	  	  21.15	  uur	   	   Gezamenlijke	  maaltijd	  

21.30	  uur	   	   	   Einde	  programma	  


