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1.0 Algemeen 

Wilt u of willen uw ouders per briefpost 
op de hoogte blijven van onze 
vereniging? Stuur dan een brief naar 
postbus 7126, 2701 AJ  
ZOETERMEER. 
 
Tevens zullen we trachten de 
nieuwsbrief beperkt beschikbaar 
hebben tijdens de eerst volgende 
mandirdienst na publicatie. Speciaal 
bedoeld voor onze ouderen. Aan de 
inhoud van deze nieuwsbrief kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
 
Met deze nieuwsbrief wordt geen geld 
opgehaald. Alle medewerkers van de 
vereniging en de nieuwsbrief zijn 
vrijwilligers, die zich inzetten voor de 
informatievoorziening en 
achtergronden met betrekking tot de 
Sanatan Dharma en Lakshmi Nârâyan 
mandir Zoetermeer. 

2.0 Bestuurszaken  

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 
hard gewerkt aan het werven van 
contributie betalende leden voor onze 
vereniging. Het huidige aantal is 
gestegen van 45 naar 94 leden en 
natuurlijk kan dit meer gaan stijgen. 
Ons motto van vorig jaar was Samen 
staan we sterk! En ook dit jaar blijven 
wij samen sterk. Het bestuur zou graag 
op dezelfde wijze door willen gaan, wilt 
u lid worden van SSDSZ? Stuur uw 
ingevulde en ondertekende 
inschrijvingsformulieren op naar:  
info@sanatandharmzoetermeer.nl. 
 
Afgelopen Maha Shivratri heeft het 
bestuur voor een eerste keer haar Shiv 
Abhishek gehouden in zaal EC 
Bredeweg. Dankzij onze Purohit jies, 
alle vrijwilligers, bezoekers en 
sponsoren hebben wij een sublieme 
avond gehad! Het gevoel van onze 
jaarlijkse yagna kwam tijdens deze 
avond terug in de harten van onze 
bezoekers. Men vond rust en had de 
mogelijkheid te ontladen van stress. 
Het devotionele aspect groeide naar 
een ongekende hoogte dankzij onze 
pandit jies Pt. Parshoeram Tewarie ji, 
Pt. Thiepak Baidjnath ji, Pt. Pandohi 
Misre ji, Pt. Ashok Kalpoe ji en Pt. 
Wirindre Jagbandhan ji. 
 
Ook dit jaar zal er een 1 daagse yagna 
worden georganiseerd door het 
bestuur en al haar vrijwilligers. Dit jaar 
zal de yagna op 17 augustus 2014 
worden gehouden en wel in de vorm 
van een Shri Krishna Yagna ter 
gelegenheid van Krishna 
Janmashtami. Pt. S. Paragh ji zal de 
parwachan doen en de pujan zal 
geschieden door Pt. Pandohi Misre ji. 
 

2e Editie  
mei 2014 

mailto:info@sanatandharmzoetermeer.nl
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Datum: 17 Augustus 2014 
Tijd : 16:00 -19:00 uur Pujan 
   19:00 -21:30 uur Parwachan,  
             aarti, prasaad 
Locatie: “De Vlieger”, Groenblauwlaan 
133, 2718GH Zoetermeer. 
 
Het bestuur heeft afgelopen jaar een 
nieuwe kalender gelanceerd, dit is 
goed bevallen bij de achterban. Het 
streven is zo kwalitatief mogelijk te zijn. 
Helaas zijn er een aantal data 
versprongen tijdens de print, dit zult u 
geheid gemerkt hebben. We streven 
ernaar dit in aankomende versies te 
voorkomen.  
 
Tijdens de afgelopen Mandirdiensten 
heeft u een aantal veranderingen 
gezien, zo zitten we tegenwoordig aan 
een tafel en wordt er minimale persaad 
gemaakt. De rede om op een stoel en 
aan tafel te zitten is de hoogte van de 
zetel voor onze Vyaas. De Vyaas hoort 
van oudsher de hoogste zetel te 
hebben. In de vorige situatie, met 
name op de grond, zit de vyaas lager 
dan de bezoekers en heeft hij geen 
overzicht op hen. 
Minimale hoeveelheid persaad 
bijvoorbeeld maximaal 250 gram 
Mohan bhoga, heeft te maken met 
onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op gebied van 
gezondheid. Het nuttigen van overtollig 
suiker is niet gezond voor het lichaam. 
Het komt ook voor dat grote 
hoeveelheid persaad overblijft en-of 
blijft liggen. Helpt u ons mee met deze 
verandering?    
 
Shri Laxmi Narayan Mandir 
Een belangrijke doelstelling van 
SSDSZ is het realiseren van een 
Laxmi Narayan Mandir. Begin dit jaar 
is een bouw commissie in het leven 

geroepen met als doel onderzoek doen 
naar voordelige offertes, welke 
aansluiten op de behoeftes van onze 
gemeenschap. De prijs en kwaliteit 
verhouding hierin is erg belangrijk om 
een waardige, doch realistische Mandir 
te kunnen verwezenlijken.  
De bouw commissie is hard bezig 
geweest en heeft een selectie 
gemaakt.  Dit koste meer tijd dan 
verwacht. Desalniettemin is het streven 
u geregeld op de hoogte te houden 
van de voortgang. Zo is op zaterdag 24 
mei 2014 een informatie bijeenkomst 
georganiseerd voor leden, donateurs 
en geïnteresseerde. Hierin is het 
onderzoek naar offertes, de keuze van 
de meest aansluitende offerte en de 
tekening daarvan gepresenteerd 
geweest. Stap voor stap komen we 
samen dichterbij ons doel, immers 
samen staan we sterk en onze 
eendracht leid tot kracht.  

Bestuursformatie van SSDSZ: 
(1) Dhr. Jaswant Jagbandhan Msc. 

Voorzitter 
(2) Dhr. Radjin Ramjiawan 

Vice Voorzitter 
(3) Dhr. Chandrikapersad K. Panday 

Penningmeester 
(4) Mevr. Sunita Jaikaran LL.M. 

Secretaris 
(5) Dhr. Kissan Gangaram Panday 

Algemeen Bestuurslid 
(Coördinator afd. Gebouw Zaken) 

(6) Mevr. Niermala Hanoeman 
Algemeen Bestuurslid 
(Coördinator afd. Godsdienst 
Zaken) 
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3.0 Maha Shivratri een 

belevenis  

 
Het is alweer 10 jaar geleden dat ik 

tijdens Maha Shivratri besloot om 

vegetariër te worden. Al heel lang 

dacht ik eraan om deze stap te zetten, 

maar tijdens de dag van shivratri kreeg 

ik de kracht om dit daadwerkelijk door 

te zetten. En elk jaar is maha shivratri 

weer een mooie gelegenheid voor mij 

tot bezinning.  

Dit jaar heeft ook SSDSZ dit groots 

gevierd. In Event Centre Bredeweg 

werd in een mooi versierde zaal stil 

gestaan bij deze bijzondere dag. De 

avond begon met een optreden van de 

bhajan samaaj. Vervolgens vond de 

puja plaats, gevolgd door een 

parvachan van pandit Baijnath en 

pandit P. Ramlochan Tewarie. Ook de 

voorzitter hield een korte speech. De 

Basant Bahaar Chautaal Samaadj 

sluitte de avond af met chautaal 

muziek.  

Een van de boodschappen uit de 

parvachan die ik had onthouden, was: 

Wil je iemand een compliment geven, 

prijs dan de naasten of de geliefden 

van diegene. Bij deze wil ik alle ouders 

in het zonnetje zetten die hun kinderen 

meenemen naar de mandir en zo de 

dharma overdragen aan de volgende 

generatie. In het bijzonder, de ouders 

van het pasgetrouwde stel Anroedh-

Lachmansingh. Dit jonge koppel was 

deze avond yajmaan. Wij, het bestuur 

van SSDSZ, stimuleren het heel erg 

dat ook jonge mensen zich inzetten 

voor de mandir om zo het voortbestaan 

van onze vereniging te waarborgen.  

En dat brengt me alweer naar het 

volgende punt. Het was een 

doordeweekse dag, maar de zaal was 

goed gevuld. Het samenkomen om ons 

tot God te richten, maakt het spirituele 

gevoel alleen nog sterker. En daar 

draait het tenslotte om! De hapjes 

waren heerlijk, de muziek was prachtig 

en de sfeer was goed. Maar wat voelt 

het toch goed om uit alle monden te 

horen: Har Har Mahadev 

Geschreven door: Sunita Jaikaran 

LL.M. – Secretaris SSDSZ 
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4.0 Holika Dahan 

Holi is een moment waarop de gehele 

gemeenschap in vreugde opgaat, 

elkaar omarmen en al zingend de lente 

inluid. Oud en jong, groot en klein, 

senior en junior, een ieder deelt deze 

vreugde met elkaar. Dit ervaren we elk 

jaar keer op keer weer. Ook dit jaar 

was de vreugde niet minder en was de 

opkomst groot voor onze Holika 

verbranding. De chautaal Samaaj 

Basant Bahaar heeft doormiddel van 

hun zang de blijdschap van de menigte 

weten te verhogen.  

Chautaal is een belangrijk onderdeel 

van Holi en bestaat al heel wat jaren, 

welke van generatie op generatie 

wordt doorgegeven. De dichtregels van 

chautaal vertellen een verhaal over 

een gebeurtenis beschreven in de 

Mahabharata, Rama Charita Manasa, 

Bhagawat Maha Puraan of een andere 

heilige geschrift. De naam van GOD 

(Generator – Brahma, Operator –  

Vishnu en Destroyer – Rudra) worden 

beschreven in de tekst. Met volle borst 

en trotsheid wordt dit dan ook 

luidruchtig gezongen. 

 

5.0 Mandirdiensten 

Het bestuur van SSDSZ bedankt de 

vrijwilligers die zich inzetten voor elke 

mandirdienst. Zij maken tijd vrij om 

alles voor te bereiden, op te zetten en 

weer af te ruimen.  

Wij zijn dit jaar voor Juni tot December 

nog op zoek naar Yajmaan’s die deel 

willen nemen aan 1 of meerdere 

puja’s. Wilt u deelnemen? Stuur dan 

een e-mail naar 

info@sanatandharmzoetermeer.nl of 

bel een van onze bestuursleden voor 

meer informatie. De diensten kunt u 

terug vinden op onze kalender en 

tevens op onze website: 

www.sanatandharmzoetermeer.nl 

Ramnavmi 

De Ramayan beschrijft de biografie 

van Shri Rama ji en leert de mensheid 

op welke wijze wij een eerbiedige 

leven kunnen leiden. Pt. Th. Baidjnath 

Ji heeft op een prachtige wijze 

uitgelegd hoe wij dit op een 

eenvoudige wijze kunnen toepassen. 

Het hebben van een leermeester – 

Guru is hier essentieel in. Het volgen 

van de leer die onze guruji heeft 

uitgestippeld geeft ons 4 vruchten: 

Dharm, Arth, Kaama en Moksha. Dit 

staat met name in de Hanumaan 

chalisa geschreven: 

“Shri Guru charana saroja raj, nieja 

mana moekoera sudhaar. Barnau 

raghoebar biemal jasu, jo daayak phal 

chaar” 

mailto:info@sanatandharmzoetermeer.nl
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Hanumaan Jayanti 
 
Op Hanumaan Jayanti vieren we elk 

jaar de incarnatie van Hanumaan ji, 

diens leven was toegewijd aan het 

dienen van Shri Rama. Pt. S. Paragh ji 

heeft net als altijd een kennisrijke 

parwachan gegeven. De opkomst was 

groots en de zaal was helemaal vol.  

Aankomende Activiteiten 
Datum Tijd Gelegenheid 

17-8-
‘14 

16:00–
22:00 

1 daagse yagna 
t.a.v. Shri Krishna 
Janmashtami 

29-8-
‘14 

18:30–
21:30 

Ganesh Chaturthi 

28-9-
‘14 

14:30-
17:00 

Durga Puja  

24-
10-‘14 

18:30- 
21:30 

Annakoet 
Govardhan Puja 

23-
11-‘14 

14:30- 
17:00 

Lakshmi Narayan 
Pujan 

2-12-
‘14 

18:30- 
21:30 

Mokshada 
Ekadashi- Geeta 
Jayanti 

 6.0 Hindu Nieuws 

Angkor Wat: Grootste Hindu Tempel 
nu Virtueel 
Een grote Hindu Tempel uit de 
oudheid, de Angkor Wat uit Cambodja 
is nu virtueel te bezichtigen via Google 
streetview.  
 
De tempel is niet alleen een van de 
grootste Hindu tempels, maar wordt 
ook beschouwt als een van ’s werelds 
grootste religieuze bouwwerk. 
Cambodja behoorde in het verre 
verleden tot het Hindu Koninkrijk en 
was onderdeel van groot India. Raja 

Kambu veroverde het in der tijd, aldus 
de naam Kambuja (nu Cambodja).  
 
Via Google streetview zijn 100 kleine 
tempels en beelden van Angkor Wat in 
360 graden perspectief te vinden.  
 
Google staff-lid Divon Lan Thursday 
zei dat het meer dan een jaar werk 
heeft gekost om dit mogelijk te maken.  
 
Bron: Voice of America 
“Google Launches Virtual Tour of 
Cambodia’s Angkor Wat.” 
 
Fotos van Angkor Wat 

 

Sanatan Radio Housten 
Houston USA – Het Sanatan Hinduism 
Radio progamma op de radio in 
Houston bestaat al meer dan 20 jaar. 
De radio zender kent geen reclames 
en wordt in zijn geheel gefinancieerd 
door donateurs. Het is een 
gezamenlijke prestatie van alle leden-
donateurs-luisteraars-werkers van de 
zender. 
 
Het programma bestaat uit veel 
Bhajan-Muziek-Mantra en uitleg over 
de verschillende aspecten van Hindu 
Dharma.  
Bron: Indo American News 
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Thara Narasimhan een van de omroepers. 

Raadsleden 

Het is kortgeleden dat dhr. R. Fatingan 
en dhr. R. Lachman zijn gekozen tot 
raadslid. 
 
Zij zijn in hun vrijetijd altijd dienstbaar 
geweest voor de gemeenschap. 
Jarenlang hebben beide heren zich 
ingezet voor SSDSZ en steunen het 
bestuur. 
 
Het bestuur van Shri Sanatan Dharm 
Sabha Zoetermeer feliciteert Dhr. R. 
Fatingan en dhr. R. Lachman met hun 
sublieme prestatie. 
 
Natuurlijk zijn er meerdere die zo op 
unieke wijze zijn toegetreden tot de 
raadsleden. Ook aan hen de felicitaties 
en stimulans om onze Hindu 
gemeenschap te blijven steunen. 

7.0 Shiv Parthiv Pujan 2014 

 Aum namah Shivaay  

ॐ           

Sinds vorig jaar organiseert SSDSZ 
mee met de organisatie van Shiv 
Parthiv Pujan. Zij organiseren al sinds 
2006  jaarlijks met groot succes de 

Shiv Parthiv Pujan aan het 
Almeerderstrand te Almere. 

Dit jaar is deze dag mooie dag op 20 
juli 2014 georganiseerd geweest, 
onder leiding van Pandit Parshoeram 
Ramlochan Tewarie Ji.  

Het bestuur is zeer vereerd om hieraan 
te mogen participeren als 
medeorganisator. Het bestuur van 
SSDSZ feliciteert de samenwerkende 
organisaties met hun sublieme 
prestatie, om zo een grote event  
jaarlijks te organiseren en wel voor de 
negende keer. 

Voor een impressie van de afgelopen 
jaren kunt u naar de onderstaande 
website gaan: 

www.shivavandana.nl 
 
Ook dit jaar was de Shiv Pujan groots 
en hebben ruim 1000 mensen kunnen 
mee doen hieraan. De organisatie 
probeert elk jaar wat nieuws te doen 
en is vooruitstrevend. Elke generatie is 
betrokken bij de voorbereiding, 
uitvoering en afbouw van de 
eendaagse event. 
  
Wilt u, of kent u mensen die ons op 
een dergelijke manier zouden willen 
ondersteunen, dan horen wij dat 
uiteraard graag.  

Jai Bhole Shankar! 

 

 

http://www.shivavandana.nl/
http://www.indoamerican-news.com/wp-content/uploads/2014/03/radio2.jpg
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8.0 Hebzuchtig 

Er was eens een hond en hij had veel 
honger. Hij had al dagen niet gegeten. 
Je kon zijn botten zien, zo mager was 
hij. Hij kon niets vinden om te eten, 
daarom besloot hij naar de rivier te 
lopen, misschien dat hij daar wat kon 
drinken.  
 
Bij de rivier aangekomen zag de hond 
een roti op de grond, pal naast de 
rivier. De hond was blij en liep direct 
naar de roti toe. Hij nam de roti in zijn 
bek en wilde het net gaan opeten.  
 
Hij keek uit over de rivier en zag zijn 
weerspiegeling in de rivier. Niet 
wetende dit zijn eigen weerspiegeling 
is zag hij dat de hond ook een roti in 
zijn bek had. De hond dacht, als ik de 
andere hond bang maak, door te 
blaffen, dan laat hij zijn roti vallen. Dan 
heb ik niet een, maar twee roti’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De hond begon te blaffen en zijn plan 
werkte, de hond in de rivier liet zijn roti 
in het water vallen, waardoor het 
wegdreef met de stroming. Maar niet 
alleen de hond in de rivier, ook hijzelf 
verloor zijn roti aan het water.  
 
Nu had de hond niet een, niet twee, 
maar geen enkele roti. Hetgeen we 
kunnen leren uit dit verhaal is dat  
hebzuchtigheid leid tot een negatieve 
resultaat en het is juist zaak onze 
zintuigen te beteugelen. Als we dit 
beteugelen en tevreden zijn met 
hetgeen we hebben, dan zal 
gelukzaligheid een onderdeel worden 
van ons leven. Tevredenheid in het 
Hindi heet immers “Santosh”. 
 
 
 


