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Sharad Navratri   07 t/m 15 oktober 2021 
Ashram Shri Dutcheswar Dhaam / Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam. 

 

Sharad Navratri begint dit jaar op donderdag 7 oktober. 
Deze 9 dagen vereren we Bhakta's Durga Mata ji en bedanken we de 

oerkracht, Maa Shakti voor haar zegeningen. 
 

Ashram Shri Dutcheswar Dhaam en Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam dragen 
ook dit jaar bij aan uw spirituele groei door middel van een mooi programma. 

Dit jaar bidden we deze Navratri voor Rechtvaardigheid voor iedereen. 
Dit gaan we doen door middel van Sadhana. Alle 9 dagen zullen we op onze 

beide locaties een 7 tal mantra's reciteren uit de Durga shaptashati. 
Dit doen we gezamenlijk onder begeleiding van Acharya Shankar ji of een 

andere aanwezige Panditji. 
 

U bent in de gelegenheid om vooraf aan de paath uw phool, prasaad , dhaar 
enz te offeren. 

 
Zowel de Ashram in Nieuwer ter Aa als de Mandir in Kornhorn zullen de hele 

dag open zijn voor Darshan, Sewa en uw offers en in de avonden zullen de 
dagelijkse Puja en Paath plaatsvinden. 

 
Avondprogramma: 
17:30 uur start Puja 

vervolgd door Bhajan & Kirtan, vaste Praathna's en gelegenheid tot offeren van 
Dhaar, Phool, Prasaad en Daan 

 
19:00 uur Chandi Paath, gezamenlijke recitatie met aansluitend Aarti en 

prasaad. 
 

Wilt u een dagje een Puja uitvoeren  
dan kunt u contact opnemen met een van de onderstaande nummers. 

Voor Ashram : 06-47334747 / 06 - 47988086 
Voor Mandir Ketumaleshwar Dhaam: 06-25084137 / 06-47988086. 

 
Wilt u een dagje helpen in de Ashram en Mandir dan bent u zeer welkom. Elke 

dag is er genoeg te doen. Laat het ons even weten zodat we u kunnen 
inplannen. 

Uw financiële bijdrage stellen we zeer op prijs. Wij kunnen dan blijvend 
programma's maken. 

 
Tot gauw in de Ashram en Mandir!  Ram Ram 


