
3 daagse viering Hanuman Jayantie  

vrijdag 21 oktober t/m zondag 23 oktober 2022 

Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam 
 

Zoals u weet vieren we een dag voor Divali de verschijning van Hanuman ji in onze Mandirs. 

Volgens de Vayu Puran verscheen Hanumanji op deze dag. 

Het is gebruikelijk om op deze dag puja, paath, jaap en meer te doen om de genade van 

Hanuman ji te verkrijgen. Wij vieren dit in onze Mandirs onder andere door recitatie van de 

Hanuman Chalisa. 

 

Yagya ter ere van Hanuman Ji 

Dit jaar hebben we besloten om u door middel van een 3 daagse Yagya meer te vertellen 

over Hanuman ji is en wat de kracht van Chalisa recitatie is. 

Acharya Shankar Upadhyae ji zal de Katha doen vanuit Vyas. 

 

Voor de Katha zullen we na de Mandir Praathna Hanuman Chalisa minimaal 1x reciteren.  

Recitatie van de Chalisa en ons gebed gericht tot Ram Bhakta Hanuman ji is enorm groot. De 

Bhakta wordt beloond met de genade van Hanuman Babaji waarbij alle wensen worden 

vervuld. Obstakels en belemmeringen verdwijnen, kinderen die moeite hebben met leren op 

school verkrijgen door recitatie zegen om beter te presteren op school. Hanuman ji staat 

bekend om het geven van onder andere kracht, intellect en kennis.    

Gezamenlijke recitatie vergroot de positieve energie om ons heen. Ons doel is daarom altijd 

om met u het maximale uit alle gezegende tithi’s van de Hindoe kalender te halen. Laten we 

Hanuman Jayanti 2022 dan wederom samen vieren door middel van recitatie van de 40 

verzen gewijd aan Bajrangabali ji. 

 

Programma vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober:  

18:00 uur  puja, paath, gelegenheid tot offeren phool en prasaad 

19:30 - 20:30 uur Katha 

20:45 uur  Aarti  

21:00 uur  Prasaad en Bhojan 

 

Programma zondag 23 oktober: 

11:00 uur  Mandir Praathna en recitatie 11x Hanuman Chalisa  

12:30 – 13:30 uur Katha 

13:45 uur  Aarti 

14:00 uur  Prasaad en Bhojan 

 

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen en uw leven te verrijken in deze zegenrijke 

maand. 

Voorzorgsmaatregelen 

Zoals u ook merkt zijn de warme dagen een beetje voorbij. Onze Mandir is niet altijd op te 

warmen naar de comfort die u wenst. Wij adviseren u om dik aan te kleden en altijd sokken 

en vesten bij u te hebben om uzelf te beschermen. 

Ook geldt wederom het advies om bij verkoudheid en griepverschijnselen de Mandir niet te 

bezoeken.  



 

Donaties 

Uw donaties in verschillende vormen maakt het mogelijk om onze Mandirs in stand te 

houden en activiteiten uit te voeren. U doneert ruimhartig waarvoor onze dank!  

Wat wij deze winter vooral nodig hebben is uw financiële bijdrage voor de vaste (energie) 

lasten. Uw financiële bijdrage is welkom op onze bankrekening met bankrekeningnummer 

NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland. 

Informatie : 

06-47988086 / 06-25084137 / 06-47334747 

Info:  srpsan@live.nl /  sanatan@hotmail.nl 

website: www.muhurta.nl  
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