
   Maart, april en mei 2019 

Sri Premananda activiteiten in Nederland

Kijk ook op: http://sripremananda.org/home/

Sri Premananda Centrum Oost Nederland 
Lange Maat 45 – 6932 AB Westervoort – telefoon 06 - 361 8 000 8 
Coördinator: Easwaran (tevens Nationaal Coördinator) 
e-mail: premananda.oost.nederland@gmail.com 
- 23 maart 2019 (zondag) 16.00 uur: Guru Astotra, bhajans, Lingam Abishekam, Lingam 
zegening, satsang en meditatie
- 21 april 2019 (1e paaszondag) 16.00 uur: Guru Astotra, bhajans, Lingam Abishekam, 
Lingam zegening, satsang en meditatie
- 26 mei 2019 (zondag) 16.00 uur: Guru Astotra, bhajans, Lingam Abishekam, Lingam 
zegening, satsang en meditatie

Sri Premananda Groep Amsterdam
Marius Bauerstraat 57 – 1062 AG Amsterdam – telefoon 020 – 23 30 790 
Contactpersoon: Jacintha Kemble 
e-mail: premananda.amsterdam@upcmail.nl 

Sri Premananda Contactpersonen Rotterdam
Kovalan en Kannagi
Wollefoppenstraat 35 – 3061 MV – Rotterdam - telefoon 010 - 452 82 91
e-mail: KovalanKannagi@kpnmail.nl
Regelmatig is er een programma. Voor informatie gelieve hiervoor met hun zelf contact 
op te nemen.

Sri Premananda Youth Holland 
Coördinator: Devi 
e-mail: premananda.youthnl@gmail.com

Sri Premananda Contactpersoon Deurne 
Vigneshwari – telefoon 0493 – 312 269 
e-mail: gerdavandewesterlo@gmail.com 

Voor onze coördinatoren is het gewenst als u (zo mogelijk) ruim op tijd doorgeeft of 
u komt. Soms wijzigt de tijd en/ of dag wel eens. Tevens is het fijn wanneer u 
aangeeft of u mee wilt helpen met de voorbereidingen en/of met opruimen. Dit 
opgeven kan via telefoon of e-mail. 

U kunt ook bij een centrum een Speciale Abishekam voor uzelf of voor een ander 
aanvragen. Desgewenst kan de prasadam van deze Abishekam per enveloppe aan u 
worden opgestuurd.
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COLOFON

Redactie: 

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Premananda Centra Nederland en verschijnt 
driemaandelijks. Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden. Daarom altijd graag 
van te voren checken met het dienstdoende centrum, of plaats van activiteit, of het 
programma op die tijd en datum doorgaat. Voor correspondentie betreffende de inhoud 
van de Nieuwsbrief kunt u contact opnemen met de redactie op: 
premananda.oost.nederland@gmail.com

Donatie:

Humanitaire Stichting Premananda (Rotterdam)
Bankrekening : NL 69 RABO 0379 9931 12
Bic: RABONL2U 
Info: Premananda.youthnl@gmail.com
(giften bedoeld voor de kinderen in de ashram, zoals voeding, kleding, onderdak, onderwijs)

Notitie  :  Altijd bij de overboeking met trefwoorden vermelden waarvoor u de donatie doet. U 
kunt ook altijd eigen doelen kiezen waarvoor de donatie gegeven wordt, zoals watervoorziening,
extra fruit. Gelieve ook uw @mailadres, voor het geval er vragen zijn en wij deze zo gemakkelijk 
aan u kunnen stellen. Dank.
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