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De Grondbeginselen van Arya Samaj 

1. God is de oorzaak van alle ware kennis en van de zaken die hierdoor gekend worden. 
 

2. Het opperwezen is waar, intelligent, heilig, gelukkig, almachtig, rechtvaardig, barmhartig, zonder gelijke. Hij 
is de onderhouder van het heelal, de albeheerser, aldoordringend, alwetend, zonder vrees. Hij is zonder 
begin, ongeboren, oneindig, onveranderlijk, eeuwig, onsterfelijk en onlichamelijk. Hij is de maker van het 
heelal. Slechts Hem komt aanbidding toe. 
 

3. De Veda’s zijn de boeken der ware kennis. Het is de voornaamste plicht van de Arya’s om ze te lezen, te 
onderwijzen, te horen en voor te dragen. 
 

4. Ieder zal steeds bereid zijn de waarheid aan te nemen en onwaarheid te verwerpen. 
 

5. Alle daden dienen deugdzaam te zijn, d.w.z. zij moeten gesteld worden na de overweging van hun 
toelaatbaarheid. 
 

6. Het hoofddoel van de Arya Samaj is het welzijn der wereld, d.i. de bevordering van het lichamelijke, 
geestelijke en sociale welzijn van allen. 
 

7. Ieder zal overeenkomstig zijn verdiensten met liefde en rechtvaardigheid behandeld worden. 
 

8. Onkunde moet uitgeroeid en kennis verspreid worden. 
 

9. Niemand zal tevreden zijn met eigen welzijn, maar ieder beschouwt zijn eigen welzijn als ondergeschikt aan 
dat van allen. 
 

10. Allen dienen zich te onderwerpen aan de wetten, die heilzaam zijn voor de ganse gemeenschap. In 

persoonlijke aangelegenheden mag echter naar goedvinden gehandeld worden. 
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Voorwoord 
 
 
Hierbij presenteert het bestuur van FAS-NED  het Jaarverslag 2014 van Stichting FAS-NED. 
 
De activiteiten van FAS-NED hebben dit jaar vooral betrekking op een aantal ontwikkelingen die bijna de 
volledige aandacht opeisen van het bestuur en andere vrijwilligers. 
Dat zijn: 
-Bestuurscrisis bij lidorganisatie Vaidiek Samaadj Nijmegen: Een groep van 4 personen weten de toenmalige 
voorzitter uit het register van de KvK uit te schrijven en presenteren zich als nieuw bestuur  
-Bestuurscrisis bij de Hindoe Raad Nederland: Kan een convenant met een aangepast roulatieschema 
uitkomst bieden? 
-Machtsovername bij OHM; de twee enige overgebleven leden van de Raad van Toezicht zetten de 
samenwerkende organisaties (meer bekend als de licentiehouders) opzij en nemen de macht over door 
misbruik te maken van enkele voor de organisaties ongelukkig uitgevallen bepalingen in de statuten. 
-Conflicten binnen lidorganisatie ASAN i.v.m. bestuursverkiezing 
 
Met grote inspanning ziet het bestuur toch kans om samen met enkele lidorganisaties mooie en nuttige 
activiteiten uit te voeren, waaronder het jaarcongres. 
 
Met dank aan allen die zich dit jaar hebben ingezet voor de gemeenschap via FAS-NED, 
 
Namens het bestuur, 
 
Suren Mahabali 
Voorzitter  
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Hoofdstuk 1 

DE ORGANISATIE 
 
1.1 Oprichting en doelstellingen  
De Stichting Federatie Arya Samaj Nederland is opgericht in het jaar 1987 en gevestigd te ’s-Gravenhage. 
Sinds haar oprichting heeft de federatie een positieve ontwikkeling doorgemaakt.  
De doelstellingen van de Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED) zijn in haar (herziene) statuten van 17 
mei 2006 als volgt geformuleerd:  
1.FAS-NED is een landelijk overkoepelende federatie, bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties in 
Nederland, die wetenschappelijke (Vedische) gedachten ten aanzien van mens, maatschappij en kosmos 
aanhangen, bestuderen en uitdragen ter bevordering van het welzijn.  
2.Het bevorderen en coördineren van de samenwerking tussen de bij FAS-NED aangesloten organisaties en 
het behartigen van sociaal-maatschappelijke (samadjiek), lichamelijke (shaririek), en geestelijke (aatmiek) 
belangen van het individu en van de gemeenschap.  
3.Het optreden als belangenbehartiger en pleitbezorger tegenover de overheid en andere instellingen.  
 
1.2 Structuur van Federatie Arya Samaj Nederland  
De structuur van FAS-NED is conform de uitgangspunten van de Satyārth Prakāsh, waarin Maharishi Swami 
Dayanand Saraswati (de oprichter van de Arya Samaj) onder andere een uitgebreide beschrijving heeft 
gegeven van organisatiestructuren, verantwoordelijkheden van besturen en van de leden van een Arya 
Samaj organisatie. FAS-NED is een federatie van Arya Samaj organisaties in Nederland. Tevens is zij het 
landelijke, door de Nederlandse overheid en de Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha Delhi (de internationale 
overkoepelende Arya Samaj organisatie) erkende aanspreekpunt voor de Arya Samaj in Nederland.  
FAS-NED kent organen, raden, commissies  en lidorganisaties. Daarnaast is zij lidorganisatie/medeoprichter 
van de Hindoe Raad Nederland en licentiehouder/medeoprichter van de Omroeporganisatie voor Hindoe 
Media. In beide organisaties zijn vertegenwoordigers van FAS-NED afgevaardigd. Tevens heeft FAS-NED 
samenwerkingsverbanden met nationale en internationale organisaties. 
 
1.2.1 Organen en Commissies  
In 2014 zijn de volgende organen en commissies actief. 
 
De Raad van Vertegenwoordigers (RvV)  
De Raad RvV is een orgaan dat gevormd wordt door vertegenwoordigers van lidorganisaties van FAS-NED, 
met dien verstande dat elke organisatie maximaal één vertegenwoordiger mag afvaardigen. De RvV heeft 
voornamelijk een controlerende taak, en kan tevens gevraagd en ongevraagd adviseren.  
Andere taken en bevoegdheden zijn nader omschreven in de Statuten.  
 

Samenstelling RvV  in 2014 

Naam Functie Afvaardigende Lidorganisatie 

Dhr. Dr. Ashwin Dihal  Voorzitter  Arya Samaj Zoetermeer e.o.(ASAZO)  

Mw. Drs. Sharita Algoe  Secretaris  Vaidik Sabha Nieuwegein (VSN) 

Dhr. Amresh B. Tewarie lid Krienwanto Wieswem Arijem (KWA) 

Dhr. mr. drs. Wdjai Hoebba lid Stichting Arya Samaj Utrecht (SASU) 

Dhr. Alwin Badloe  Lid  Arya Samaj Regio Eindhoven  (ASRE) 

Acharya Omprakash Lid Shri Deva Rishi Veda Mata Mandir 

Dhr. Sham Chauthi Lid (tot 01-06-2014) Prabhakar Arya Samaj  

Dhr. Dharm Mohan  Lid  Vaidik Joti Sanghatan  

Mevr. drs. Gieta Bhansingh lid Saraswatie Vaidik Dharma 

Vacature   Vaidik Samaadj Nijmegen 
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Het Bestuur  

Ook het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van lidorganisaties. Per lidorganisatie kan hooguit 1 
persoon worden afgevaardigd. Indien meer dan 9 lidorganisaties een afgevaardigde in het bestuur willen 

hebben, worden d.m.v. stemming binnen de RvV er maximaal 9 gekozen. 
Het bestuur heeft gemiddeld 1 keer per 6 weken fysiek vergaderd en daarnaast zo nodig per e-mail overleg 
gevoerd en besluiten genomen. Vergaderingen en te nemen besluiten worden voorbereid door het DB.  
Standaard worden de voorzitter en secretaris van de RvV uitgenodigd voor deelname aan de 
bestuursvergaderingen. Zij hebben daarin echter geen stemrecht. Tenminste een van hen was op elke 
vergadering aanwezig.  
 
Het Algemeen Bestuur van FAS-NED is als volgt samengesteld. 
 

Naam Functie Afvaardigende Lidorganisatie 

Dhr. Suren Mahabali Voorzitter Stichting Arya Samaj Utrecht SASU 

Dhr. Ir. Aniel Ramjanam Vicevoorzitter Arya Samaj Zoetermeer e.o. (ASAZO) 

Dhr. Iwan Raghoebarsing Secretaris Krienwanto Wieswem Arijem (KWA) 

Dhr. John Debipersad Penningmeester Vaidik Joti Sanghatan 

Mevr. Angela Soekhlal Lid Arya Samaj Nederland (ASAN) 

Dhr. mr. Joy Bindraban  Lid Saraswatie Vaidik Dharma 

Dhr. Randhir Partiman Lid Shri Deva Rishi Veda Mata Mandir 

Dhr. Shailendra Ganesh Lid Prabhakar Arya Samaj  

Dhr. Winand Ramesar 
2e penningmeester 
(tot 19-05-2014) 

Vaidik Sabha Nieuwegein (VSN) 

 
 
 
De Adviesraad 

De adviesraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en bestaat uit de volgende 3 leden:  
 

1 Acharya Nardev 

2 Dhr. A. Bhola 

3 Dhr. K.B. Tewarie RA  (Financieel Adviseur) 
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Veda Prachar Mandal  (VPM) / Vedische Raad (VR) 
 
De VPM dient te bestaan uit pandit(a)s van bij FAS-NED aangesloten organisaties. In 2014 (per 12 oktober 
2013) bestaat de VPM uit de volgende leden: 
 

Naam Afvaardigende Lidorganisatie 

Autar Kirtie, Pta. SDRVM 

Autar Ramesh, Pt.  ASAN 

Badloe Lila, Pta. ASAN 

Bhageloe Devanand, Pt. SDRVM 

Bissessur Veda, Pta. Krienwanto Wieswem Arijem (KWA) 

Datadien Jagdiesh, Pt. ASAN 

Dinesh Kumar, Acharya SASU 

Ganesh Jivan, Pt. Prabhakar 

Gauri Gopal, Pt. SASU 

Gobind Shama, Pta. ASAN 

Jipat Shama, Pta. ASAN 

Kienno Indra, Pta. ASAN 

Mahabali Suren, Pt. SASU 

Pikaar Stephen, Pt. ASAN 

Raghoebarsing John, Pt. Vaidik Sabha Nieuwegein 

Ramnath Balram, Pt. ASAN 

Vijay Prakash, Yogacharya SDRVM 

 
De Vedische Raad wordt gevormd door: 

Acharya Nardev Arya Yajurvedi 
Acharya Omprakash Samavedi 
Pt. Drs. Suruj Biere 

 
De taken en bevoegdheden van de VPM en VR zijn beschreven in het Huishoudelijk Reglement. 

 
Kascommissie / accountant 
Statutair is bepaald dat jaarrekeningen van FAS-NED voorzien dienen te zijn van de verklaring van een 

registeraccountant of een accountants-administratieconsulent. Het bestuur kan besluiten in plaats daarvan 
de jaarrekening te doen controleren door een kascommissie.  
De Jaarrekening 2014 is gecontroleerd en goedgekeurd door een onafhankelijke accountant-
administratieconsulent. 
Derhalve was de instelling van een kascommissie niet nodig. 
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1.2.2 Lidorganisaties 
Organisaties die Vedische gedachten ten aanzien van mens, maatschappij en kosmos aanhangen, 
bestuderen en uitdragen, kunnen lid worden van FAS-NED mits aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
Gedurende het jaar 2014 waren de volgende organisaties aangesloten bij FAS-NED. 

 
 

LIDORGANISATIE VESTIGINGSPLAATS 

Arya Samaj Nederland (ASAN) Den Haag 

Arya Samaj Regio Eindhoven (ASRE) Eindhoven 

Vaidik Sabha  Nieuwegein (VSN) Nieuwegein 

Arya Samaj Zoetermeer e.o. (ASAZO) Zoetermeer  

Krienwanto Wieswem Arjem (KWA) Amsterdam 

Prabhakar Arya Samaj Rotterdam  

Stichting Arya Samaaj Utrecht (SASU) Utrecht 

Saraswatie Vaidik Dharma Wageningen 

Shri Deva Rishi Veda Mata Mandir Rotterdam  

Vaidik Samaadj Nijmegen Nijmegen 

Vaidik Joti Sanghatan Rotterdam 
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Hoofdstuk 2 
 
 ACTIVITEITEN 
 
2.1 Inleiding  
FAS-NED heeft in 2014 zowel alleen als in samenwerking met lidorganisaties een aantal activiteiten 
georganiseerd, waaronder spirituele bijeenkomsten en cursussen. 
Leidraad hierbij was het Beleidsplan 2012-2015. 
De rode draad werd gevormd door dharma, bhakti en spiritualiteit. 
Hieronder volgt een overzicht van deze activiteiten.  
 
2.2 Overzicht van uitgevoerde activiteiten 
 
2.2.1 Spirituele bijeenkomsten / Adhyātmik Satsang /Yajya 
A. 
Datum: 5 april 2014 
In samenwerking met lidorganisatie SASU is een informatieve bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van 
de Arya Samaj Sthapana Divas (Oprichting dag  Arya Samaj), en de Vaidik Nava Samvatsar (de Vedische 
nieuwjaarsdag) in het Trefcentrum Oase te Utrecht. 
De lezingen en presentaties hadden als thema’s:  
-De oneindigheid van de scheppingscycli volgens de Veda’s en daarmee gerelateerde jaartelling 
-Secret discoveries of early men 
-De hedendaagse Arya Samaj in het licht van de intenties van Swami Dayanand 
Aantal deelnemers: 70 
 
B. 
Datum: 24 oktober 2014  
Divaliviering georganiseerd door FAS-NED en SASU 
Thema: Diverse aspecten van Licht 
Locatie: Trefcentrum Oase te Utrecht 
Aantal deelnemers: 80 
In samenwerking met lidorganisatie SASU 
 
C.  
Activiteiten van lidorganisaties 
FAS-NED  heeft waar gewenst en mogelijk ondersteuning geboden aan activiteiten van lidorganisaties. 
De meeste lidorganisaties houden  regelmatig religieuze, spirituele en sociaal-maatschappelijke 
bijeenkomsten (yajya) in hun regio. 
Zo hebben  ASAN en Prabhakar elke zondag een mandirdienst (tempeldienst) in resp. Den Haag en 
Rotterdam 
ASAZO heeft elke 3e zondag van de maand een bijeenkomst in Zoetermeer. 
SASU heeft 1 keer in de 6 weken een bijeenkomst in Utrecht. 
SDRVM organiseert maandelijks een bijeenkomst gericht op yoga en meditatie in Rotterdam 
VSN Nieuwegein en ASRE hebben 4 tot 6 yajya’s per jaar in resp. Nieuwegein en Eindhoven. 
De andere lidorganisaties hebben om verschillende redenen geen activiteit ontplooid in 2014. 
De situatie rond VSN Nijmegen wordt hieronder beschreven. 
 
2.2.2 Jaarcongres 
Datum: 4 en 5 oktober 2014 
Hoofdthema: Vedische leefwijze en ethiek 
Aan dit weekendcongres met overnachting hebben ruim 70 personen deelgenomen. 
Het congres is zowel inhoudelijk als organisatorisch positief tot zeer positief beoordeeld door de 
deelnemers. Het thema sloot heel goed aan bij het dagelijks leven en de presentaties waren helder en 
inspirerend. Bijzonder was de samenwerking met Pandit A.Mathura, secretaris van de Sanatan Dharma 
Mahasabha, die een enthousiasmerende inleiding hield over spiritualiteit in het dagelijks leven. De aanloop 
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hiernaartoe was meteen de start van een nauwer samenwerkingsverband tussen FAS-NED en de landelijke 
Sanatan Dharma organisatie.   
Ook de andere presentaties van m.n. de heren Amresh Tewarie, Aniel Ramjanam, Acharya Nardev en 
Ashwin Dihal, en mevr. Nicha Sukhraj waren inhoudelijk zeer sterk en hebben daardoor het congres naar 
een hoog niveau getild. Yoga, meditatie en pranayam onder begeleiding van de heren Randhier Partiman 
en Rangai waren ontspannend en tegelijkertijd versterkend.  
Zie voor het gedetailleerde programma bijlage… 
  

 
Hoofdstuk 3 

 
SAMENWERKINGSVERBANDEN  
 
Organisatie voor Hindoe Media (OHM)  
OHM heeft in oktober 1993 zendmachtiging gekregen. FAS-NED is medeoprichter van OHM.  
De aanvankelijke structuur heeft bestaan tot september 2010. 
Na de wijziging van de organisatiestructuur zijn de volgende organen ingesteld; 
Raad van Toezicht 
Raad van Bestuur 
Media-adviesraad 
 
Raad van Toezicht 
Hierin hebben zitting: Dhr. J. S. Rambali (tot 1 juni 2014) 
 Dhr. Dr. S. Ganesh (tot 2 juli 2014) 
 Mevr. Mr. M. Cordua (tot 2 juli 2014) 
 Dhr. K. Baboeram Panday (tot 15 mei 2014) 
 Dhr. H. Krishnadath (vanaf 15 mei 2014, doch betwist door Mahasabha) 
 Dhr. J. Thakoerdien (vanaf 2  juli 2014) 
  
Raad van Bestuur 
In de Raad van Bestuur zullen personeelsleden van OHM zitting nemen. Vooralsnog bestaat deze Raad uit 1 
persoon, de directeur van OHM in de persoon van dhr. dr. R. Bhagwanbali. 
In mei 2014 wordt dhr. Bhagwanbali door een ernstige ziekte arbeidsongeschikt. 
Hij wordt per 1 juni 2014 waargenomen door dhr. J. Rambali, die daarvóór voorzitter was van de RvT. 
 
Media-adviesraad (MAR) 

NAAM AFVAARDIGENDE ORGANISATIE / FUNCTIE 

Dhr. S. Mahabali FAS-NED / secretaris 

Dhr. I. Raghoebarsing FAS-NED 

Mevr. L. Badloe FAS-NED 

Dhr. N. Tewarie SHPN 

Dhr. D. Ramnath SHPN 

Dhr. G. Mohan WHFN 

Dhr. R. Ramsanjhal Mahasabha 

Dhr. O. Bhawanibhiek Mahasabha / voorzitter 

 
Voor meer informatie wordt u verwezen naar het jaarverslag 2014 van OHM. 
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Hindoe Raad Nederland  
De Hindoe Raad Nederland, afgekort HRN, is opgericht door de in Nederland gevestigde landelijke Hindoe 
organisaties. De HRN is een representatief orgaan voor de totale Hindoe gemeenschap in Nederland en is 
door de overheid aangemerkt als gesprekspartner voor alle aangelegenheden ter zake van het Hindoeïsme 
in Nederland.  
In het bestuur van de HRN nemen de volgende organisaties deel:  
 
 
 

Organisatie(s) Aantal zetels 

A-Groep (Arya Samaj):  
-Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED) 

4 

J-Groep (Janmawadi Sanatan Dharma):  
-Stichting Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland (SSDMN) 
-Stichting Widwad Parishad Sanatan Dharm (WPN) 
-Federatie Shri Sanatan Dharm Nederland (FSSDN) 
-Vereniging Sanatan Hindoe Parishad Nederland (SHPN) 
 

4 

K-Groep (Karmawadi Sanatan Dharma): 
-Stichting Shri Sanatan Dharm Sabha – SSSDS 
-Stichting Federatie Samenwerkende Vaisnava Organisatie Nederland     
  ISKCON (FSVO / ISKCON)                                                                      
-Federatie Shri Sanatan Dharm Nederland – FSSDN 
-Stichting Karmavadische Federatie Hindoe Virat Sabha (KFHVS) 
 

4 

 
Namens FAS-NED zijn de volgende personen afgevaardigd in de Hindoe Raad Nederland: 
 1.Drs. A.B. Tewarie (vicevoorzitter, tot 1 juni 2014)  
 2.Mevr. drs. R. Ramsoedh-Badloe (lid tot 1 juni 2014, daarna secretaris) 
 3.Mr. R. Makka (lid tot 1 juni 2014, daarna vicevoorzitter)  
 4.Mevr. mr. A. Gharbaran 
 
Voor een volledig overzicht van de werkzaamheden en activiteiten van de HRN wordt verwezen naar het 
jaarverslag 2014 van de HRN. 
 
Interreligieuze betrekkingen 
De Stichting Prinsjesdagviering organiseert jaarlijks op Prinsjesdag een interreligieuze 
bezinningsbijeenkomst. De Haagse Raad voor levensbeschouwingen en religies organiseert regelmatig 
interreligieuze bijeenkomsten. 
FAS-NED werkt met beide organisaties samen en wordt daarbij vertegenwoordigd door Pt. Suruj Biere en 
mevr. Urmila Sewnath. 
 
Internationale betrekkingen / Antarrashtriya Arya Mahasammelan 
Dit jaar is de Internationale Arya megaconferentie gehouden in Australië. 
FAS-NED heeft hieraan niet kunnen deelnemen. 
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Hoofdstuk 4 

 
CONCLUSIES 
 
Voor de activiteiten in 2014 is het concept beleidsplan 2012-2015 als leidraad genomen. 
Niet alle speerpunten konden aan bod komen. 
Het bestuur heeft gekozen voor verdergaande inbedding van dharma, bhakti en spiritualiteit in het 
dagelijkse leven. Gebleken is namelijk dat de achterban, zowel landelijk als regionaal, dit zeer waardeert. 
Hiermee wordt ook duidelijk welk knelpunt de kop opsteekt: onkunde, gebrek aan kennis over de Arya 
Samaj en Vaidik Dharma.  
 
De samenwerking tussen lidorganisaties onderling en met FAS-NED verloopt goed.  Het bezoeken alleen al 
van elkaars activiteiten betekent een ondersteuning. Tevens worden duidelijke accenten gelegd op 
educatie, voorlichting, deskundigheidsbevordering en informatievoorziening. 
Meningsverschillen tussen partijen hebben geleid tot onenigheden binnen de organisaties, hetgeen 
duidelijk negatieve invloeden heeft gehad op de prestaties van deze organisaties. FAS-NED heeft een 
belangrijke rol kunnen spelen als bemiddelaar en de schade kunnen beperken, maar heeft helaas niet alle 
branden kunnen blussen. 
De behoefte  naar een onafhankelijke en door alle lidorganisaties erkende geschillencommissie wordt 
steeds groter. Het is nu zelfs een noodzaak. FAS-NED zal zo spoedig mogelijk een geschillencommissie met 
een degelijk reglement moeten formeren. 
 
Geleerden, deskundigen op velerlei gebied, bieden zich aan om in Nederland opleidingen en cursussen te 
verzorgen of lezingen te houden. 
Door gebrek aan menskracht en middelen is het nu nog niet mogelijk om optimaal van al deze 
mogelijkheden gebruik te maken.  
FAS-NED zal dus op zoek moeten gaan naar meer medewerkers en middelen om deze voortgang bij te 
kunnen houden. 
De geleerden die dit jaar in Nederland zijn geweest, hebben op eigen kosten gereisd en konden slechts een 
beperkte tijd hier doorbrengen. 
 
Ontwikkelingen binnen OHM hebben geleid tot een totale afzondering van OHM van de gemeenschap. 
Na de stopzetting van televisie- en radioprogramma’s via OHM zal FAS-NED samen met de andere 
landelijke organisaties die OHM hebben opgericht zoeken naar andere mogelijkheden om in eigen beheer 
het hindoeïsme te propageren via de media. 
 
Na de oplossing van de meest urgente problemen binnen de Hindoeraad Nederland,  zijn de 
afgevaardigden van FAS-NED continu in de weer ter realisering van plannen ten gunste van de hele Hindoe 
gemeenschap in Nederland. Het gaat o.a. om de opleiding tot Hindoe geestelijke, het Hindoe 
Vormingsonderwijs en, de panditaccreditatie. De erkenning als zendende instantie door het ministerie van 
Veiligheid en Justitie is zoals gemeld al een feit. De afgevaardigden leveren hieraan een wezenlijke bijdrage. 
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BIJLAGE 1 

CONGRES 
 

4 en 5 oktober 2014 
Hoofdthema: Vedische leefwijze en ethiek 

 
Locatie 

Apollo Hotel De Beyaerd 
Harderwijkerweg 497 

8077 RJ Hulshorst 
 
Doel van het congres / Toelichting op het thema  
De Veda en aanverwante geschriften geven tal van richtlijnen, voorschriften en praktische handvatten voor 
een leefwijze waardoor wij mens kunnen worden (manur bhava). Hoe kunnen wij deze implementeren in 
ons leven voor een Vedische leefwijze. Wat is daarvan de toegevoegde waarde of nut. Hoe is deze te 
handhaven in een westerse samenleving.  
Denk bijv. aan:  

-yoga, meditatie en mantrapāțh  
-sandhyā en havan 
-Vāstu Shāstra / Vedische astronomie, astrologie en wiskunde 
-Voeding (food empowerment) volgens Āyur Veda 
-Sociaal-maatschappelijke participatie 
-Gezinsvorming, opvoeding en educatie 
-etc. 

Welke rol kan de Arya Samaj (Fasned)hierbij spelen? Hoe kan FASNED ertoe bijdragen dat z.v.m. mensen 
het belang hiervan kennen en erkennen en ernaar gaan leven? 
 
Daarnaast zullen wij ons bezinnen over het juiste handelen. Wat leert de Veda ons daarover? Aan de hand 
van welke Vedische criteria kunnen wij beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden 
gekwalificeerd? Wat zijn de Vedische normen voor het menselijk handelen? Deze en andere vragen zullen 
aan de orde komen, met name toegespitst op onze werkzaamheden voor de Samāj en de functie die wij 
daarbij bekleden. 

 
PROGRAMMA in hoofdlijnen 

 
Zaterdag 4 oktober 2014 
 
10:00 – 11:00 Ontvangst, registratie en kamerindeling 
 
11:00 – 11:15 Opening met Prārthanā  
 
11:15 – 13:15 Sessie 1 Sessievoorzitter: Dhr. Suren Mahabali, voorzitter AB 

 Welkom, huishoudelijke mededelingen en toelichting op congresprogramma 
en subthema’s  
door de sessievoorzitter  

 Inleiding subthema 1: Vedische ethiek 
Inleider: Drs. Amresh B. Tewarie 
 

 Inleiding subthema 2: Vedische astrologie 
Inleider: Acharya Nardev Arya  

 Vragen en plenaire gedachtewisseling n.a.v. de inleidingen 
 
 

13:15 – 14:30  Lunch en beschikbaar stellen van de kamers 
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14:30 – 16:00 Sessie 2 Sessievoorzitter: Dhr. Iwan Raghoebarsing, secretaris AB  

 Inleiding subthema 3: Spiritualiteit in het dagelijkse leven 
Inleider: Pt. Ashish Mathura 

 Inleiding subthema 4: Vāstu Shāstra: Vedische wetenschap van architectuur   
Inleider: Ir. Aniel Ramjanam 

 Vragen en plenaire gedachtewisseling n.a.v. de inleidingen 
 
16:00 – 16:30 Koffie / Thee Pauze 
 
16:30 – 18:00 Sessie 3 Sessievoorzitter: Mevr. mr. Asha Gharbharan, bestuurslid ASAZO 

 Inleiding subthema 5: Gezond en vitaal leven met Ayurveda 
Inleider: Mevr. Nicha Sukhraj 

 Workshops 

 Vragen en plenaire gedachtewisseling 
 
18:00 – 18:15 Dhyān en Prānāyām  
 
18:15 – 19:00 Pauze 
 
19:00 – 21:00 Diner (lopend buffet) 
 
21:00 – 23:00 Sessie 4 

 Open podium voor zang, poëzie (kavita) en andere voordrachten 
 
   
Zondag 5 oktober 2014 
 
06:30 – 08:00 Yoga o.l.v. dhr. C. Rangai  
 
08:15 – 09:30 Ontbijt  
 
09:30 – 10:30 Havan (bij mooi weer in de buitenlucht) 
 
10:30 – 11:00 Uitchecken / Bagages in de lobby 
 
11:00 – 13:00 Sessie 5  Sessievoorzitter: Dr. Ashwin Dihal, voorzitter RvV 

 Lid-organisaties aan het woord: Stand van zaken / Wensen en behoeften  
 
13:00 – 14:00 Lunch 
 
14:00 – 16:00 Sessie 6 Sessievoorzitter: dhr. Aniel Ramjanam, vicevoorzitter AB 

 Samenvatting, evaluatie en vervolgafspraken 

 Sluiting met Dhyān en Prānāyām  
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BIJLAGE 2:  JAARREKENING 2014 
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