
 
 
 

 
  

 
 
 
 
Op zondag 22 augustus is het Shraavan Purnima. Met deze volle maan eindigt de heilige 
maand Shraavan.  
  
Deze hele maand zal er gelegenheid zijn om dagelijks Shivabhishek en Havan uit te voeren. 
Degene die dat niet heeft kunnen doen, kan dit alsnog doen op de laatste dag Abhishek.  
Heeft u wel alle dagen puja gedaan, dan kunt u afsluiten op deze dag.    
   
De laatste dag willen we afsluiten met het offeren van1100 lota’s melk aan Shiva 
Bhagwaanji. We beginnen deze dag ook om 7.00 uur in de ochtend met de eerste puja en 
abhishek.  
De hele dag door is iedereen in de gelegenheid om melk en bloemen te offeren, te 
mediteren en/of sewa te doen.  
  
Ook valt op deze dag Raksha bandhan en is het de geboortedag van Gayatrie Mata. Tevens 
verwisselen Brahmanen hun Janewoo en binden raksha sutra’s aan de Bhakta’s.  
Wilt u dit ook, dan kunt u Acharyaji vragen om u een raksha sutra om uw pols te binden.  
  
Bijzondere afsluiting  
Wij zullen deze heilige maand op een bijzondere manier afsluiten. Bhagwaanji zullen we 
eren door middel van Pushpa Sringaar. Wilt u bloemen doneren om dit mogelijk te maken, 
neem dan contact met ons op.  
Ivm de organisatie en de evt nog geldende Corona maatregelen wordt u verzocht hiervoor 
even aan te melden. 0647334747 of 0647988086 
 
Programma zondag 22 augustus  
Ashram open van 7.00 uur s'morgens – 20.00 uur s'avonds  
07.00 - 09.00 uur:    Puja, Shivabhishek en Havan  
09.00  - 16.00 uur:   vrije inloop om offers te brengen  
19.00 – 20.00 uur:   Bhajan & Kirtan  
  
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de afsluiting van de Shraavan Maand. Uw 
bijdrage levert niet alleen de zegen voor uzelf op maar voor ook uw familie en dierbaren en 
het gaat vandaar uit verder de wereld in. 
 
Donaties   
Wij hebben nog steeds uw financiële bijdrage nodig om onze activiteiten voort te zetten. 
Wilt u bijdragen, stort dan uw bijdrage op onze bankrekeningnummer  
NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland.  
 

Navigatieadres: Ter Aaseweg 5 te Nieuwersluis. Hier aangekomen het landweggetje 2 km 

doorrijden tot u bij Ashram aankomt.   Of op google maps: Shri Dutcheswar Dhaam invoeren. 
 

Ashram Shri Dutcheswar Dhaam, Oukoop 12, 3626AW Nieuwer Ter Aa. 
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