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Algemeen
Via nieuwsbrieven zullen wij u tijdig op de hoogte
brengen van ons geliefde vereniging. Zowel per
briefpost als digitaal zullen wij u regelmatig een
update geven over onze vereniging.
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Bankrekening:
KvK-nummer:

8045.18.397
51.79.89.743
40412699

Evaluatie 1e kwartaal 2013
Op 5 januari 2013 heeft het bestuur voor zijn
SSDSZ achterban een nieuwjaarsreceptie gehouden.
De opkomst was goed. Als speciale gastspreker
werden twee raadsleden van de gemeente
Zoetermeer uitgenodigd, die op hun beurt de
achterban toesprak en een hart onder de riem stak,
zodat de doelstelling om een eigen gebedsruimte
in gebruik te nemen, ook in het jaar 2013 wordt
nagestreefd. Ook onze vrienden van de stichting
Asazo waren te gast.

Mandir dienst 27 januari 2013
De eerste Mandir dienst werd op 27 januari 2013

Nieuwsbrief per mail of per post?
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belangrijker dan de taal is de boodschap, aldus het

de voorkeur aan digitale nieuwsbrieven.
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Mandir dienst 15 februari 2013/Basant
Panchami
Op 15 februari 2013 was het eerste festival
ingeleid. Op de eerste dag van de lente (= Vasant

Panchami), dat is 40 dagen voor het holi-feest,
wordt de Holika geplant op de plek waar aan de
vooravond van het holi-feest, de Holika-Dahan
(=Holika verbranding) plaatsvindt. Dit evenement
werd traditioneel ingewijd volgens gebruikelijke
rituelen en chauwtaal gezongen door chauwtaal
samaadj “Basant Bahaar”.
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Mandir dienst op 24 februari 2013

waar verschillende sprekers uitspraken doen

De opkomst was redelijk tot goed te noemen.

over hetzelfde onderwerp met verschillende

Gelukkig had een “shrota”zich aangemeld. De

invalshoeken, methodieken en ideeën. Dit

Pooja ceremonie alsook de Vyaas lezing was in

gebeurd natuurlijk binnen de tijd die we

handen van Pt. Radjesh Ramlochan Tewarie. De

normaal geven aan onze vyaas ji, namelijk 1,5

shrota was de heer Soerish Oeidairamsingh. De

uur. Met andere woorden 4 sprekers binnen 1,5

aanwezigen waren zeer tevreden over de

uur. Laten wij geïnspireerd raken door de

tweetalige (Hindi & Nederlands ) Katha lezing door

verschillende sprekers en er ons voordeel mee

onze Vyaas Ji. De muziekgroep “Prim Akkal ” uit

doen. Kortom het wordt een Sammelan om

Bleiswijk zorgde voor zang & geluid.

samen met uw familie, vrienden en achterban
mee te maken.

Algemene leden vergadering 1 maart
2013
Op 1 maart 2013 hebben wij een alv. gehouden
met als doel bestuursverkiezing. Alle leden
konden zich kandidaat stellen voor een
bestuursfunctie. Naast de vijf van het Interim

Wanneer?
Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 mei
2013 wordt de jaarlijkse Jagye gehouden met
als thema;

Ramayan Sammelan

bestuur, hadden nog 3 leden zich kandidaat
gesteld. Alle 8 leden werden voorgedragen en

Waar wordt deze Jagye 2013 gehouden?

gekozen tot bestuurslid. Voor

Zaal: EVENT CENTRE BREDEWEG

bestuurssamenstelling, zie update bestuur.

zaal capaciteit: ruim 500 personen
Adres: Bredeweg 66a

Maha Shivratrie 2013

Plaats: 2752 AB Moerkapelle

Op 10 maart 2013 hebben wij genoten van een

Zuid-Holland

geslaagde shivratrie viering. De opkomst was

Website: http://ec-debredeweg.nl/

buitengewoon goed.

Vanuit de zaal “De Vlieger” in Zoetermeer is het
1212-15 minuten rijden.

Jagye 2013

Medio april 2013 zullen wij u

Jaarlijks organiseert onze vereniging een

uitnodigingskaarten sturen met informatie over

merdaagse-jagye. Dit jaar heeft het bestuur in

de juiste tijdstippen en aantal zittingen. Tot slot

overleg met zijn adviesorgaan gekozen om de

wordt een vervoerspendeldienst geregeld en

opzet van de Jagye 2013 te veranderen, zodat wij

kan een ieder van gebruik maken, in het

dit jaar een Ramayan Sammelan hebben.

bijzonder onze ouderen! Zie onze website voor
meer info….

Wat houdt dit in?
Ramayan Sammelan is een nog onbekend begrip
binnen onze gemeenschap en zien wij dus weinig
tot bijna niet georganiseerd. Tijdens de Sammelan
zullen er dagelijks verschillende Pandit ji’s

Dharmo Rakshati Rakshitah

spreken over hetzelfde onderwerp Bv. “Ramayan Soenderkand” met verschillende invalshoeken. Het
zou vergeleken kunnen worden met een Seminar

"Wie Dharm Beschermt, Zal
Beschermd Worden Door Dharm.”
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Planning & Ontwikkeling
Mandiractiviteiten:
Mandir dienst zondag 24 maart 2013
De Mandir dienst van de maand maart 2013 vindt plaats op
zondag 24 maart 2013. Wilt u op de pooja als “Shrota”
deelnemen? Neem dan contact op met onze afdeling
godsdienstzaken, mevr. N. Hanoeman.

Holi festival maart 2013
De Holika verbranding staat dit jaar op dinsdag 26 maart
2013 om 18.30 uur gepland. Het evenement vindt plaats in
het Burgemeester van Tuyll sportpark in Zoetermeer. De
ligging aan de afslagen van de A12 maakt deze A-locatie
uitstekend bereikbaar. Ook is er ruime parkeervoorziening
aanwezig.
De chauwtaal Samaadj “Basant Bahaar”heeft in
samenwerking met SSDSZ ervoor gezorgd dat u kunt gaan
genieten van een spectaculaire Holika verbranding en
worden onze bezoekers getrakteerd op lekkere hapjes,
roti’s en dra
dranken.
nken Komen dus….

Ramnavmi 2013
Op 20 april 2013 viert SSDSZ in de zaal “de Vlieger”
Ramnavmi.
Ramnavmi Houdt u er rekening mee dat de Mandir dienst
om 13.00 uur zal beginnen.

Hanuman Jayanti 2013
Op 28 april 2013 willen wij samen met u onze zeer geliefde
Heer Shri Hanuman Ji (Hanuman Jayanti )verwelkomen.

Jagye 2013
17 tot en met 19 mei 2013
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Update bestuurszaken
Samenstelling van het bestuur per 0101-0303-2013
Dhr. MSc. Jaswant Jagbandan
Voorzitter
Dhr. Moen C. Koendan Panday

Secretaris

Dhr. Latch D. Tewarie

Penningmeester

.

Dhr. Radjin Ramjiawan

Algemeen bestuurslid/vicevoorzitter/coördinator culturele zaken

Mevr. Indra Jagroep

Algemeen bestuurslid/2de secretaris

Mevr. Niermala Hanoeman

Algemeen bestuurslid/ coördinator godsdienstzaken

Mevr. Aarti Jhabboe

Algemeen bestuurslid/2de penningmeester/coördinator vrijwilligerswerk

Dhr. Kissan Gangaram Panday

Algemeen bestuurslid/coördinator bouwzaken

Belangrijke informatie:
-

Wilt u als shrota deelnemen aan een Mandir dienst? Neemt u dan contact op met mevr. N. Hanoeman.
Wij kunnen u geheel hierin begeleiden. Wij zorgen ook voor uw persaad, vrijwilligers en beschikbare
pandits.

-

Wilt u zich aanmelden voor vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met onze coördinator
vrijwilligerswerk mevr. A. Jhabboe.

-

Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen of heeft u tips/suggesties voor ons? Neem dan contact op

-

Hebt u klachten omtrent het bestuur? Stuur ons dan schriftelijk/email uw klacht naar

met onze coördinator PR, dhr. C. Koendan Panday
info@sanatandharmzoetermeer.nl. Wij behandelen elke klacht separaat en discreet.
-

De coördinator bouwzaken zal met zijn team de plannen om een eigen gebedsruimte aan te schaffen
verder uitwerken en deze bij de eerstvolgende ALV toelichten.

-

De voorzitter zal zich de komende tijd richten op het ontwikkelen van visie, beleid & management
strategieën, zodat de organisatie gezond blijft bloeien. Dankzij uw hulp zien wij een kleine toename in
het aantal leden binnen onze vereniging.

 Uw redactiecommissie:
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