
 
ACTIVITEITEN 2019 Brahma Kumaris Spirituele Academie  
 
 
FREEDOM & HAPPINESS IN RELATIONSHIPS 
 

  
 
Het programma ‘Freedom and Happiness in Relationships’ op 29 juni met Sister 
Shivani in het Zuiderstrandtheater werd door 1100 personen bezocht.  
 

 

                                              



PRINSJESDAGVIERING 
 
 

 
 
 
 
PEACE IN THE PARK 
 

  
 
Op zondag 22 september heeft de 7e editie van het Peace in the Park 
festival plaats gevonden in de Paleistuin in Den Haag. Er was een 
variëteit aan programma’s voor de vele bezoekers. Peace in the Park is 
partner van Just Peace, het platform in Den Haag dat Haagse 
onderwijsinstellingen, cultuurinstellingen, internationale organisaties 
en ngo's verbindt die zich bezighouden met vrede en recht.  
 
 

Op 17 september, op de ochtend van 
de derde dinsdag van september, 
vond de jaarlijkse Prinsjesdagviering 
weer plaats in de Grote Kerk. 
Landelijke en Haagse religieuze en 
levensbeschouwelijke organisaties 
bieden de viering gezamenlijk aan als 
een moment van bezinning bij de 
opening van het parlementaire jaar 
Het thema van de viering: ‘Zorg nu voor 
wie dan leeft’.  De bijdrage van Brahma 
Kumaris Nederland bestond uit het 
voorlezen van een spirituele tekst, 
gevolgd door een stiltemoment.   
 
 



INNERLIJKE VREDE 

	 	
Bij de Brahma Kumaris Spirituele Academie aan de Zeestraat werd het 
‘Inspiratieboek voor innerlijke vrede’ gepresenteerd. Dit boekje werd geschreven 
door Marie-Lisette Derks, medeoprichter van het festival Peace in the Park en 
centrumcoördinator Brahma Kumaris Den Haag. De toenmalige burgemeester van 
Den Haag, Pauline Krikke heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen. 

 

THE ART OF MEDITATION			
																																															

	

In het Amsterdamse 
hoofdcentrum aan de 
Haarlemmerdijk werd 
in 2019, naast de 
maandelijkse Soul 
Seminars (lessen in 
Raja Yoga meditatie 
met een jaarlijks 
totaal van 160 
cursisten), een 
intensive gehouden 
met als titel ‘The Art 
of Meditation - 
Empower your mind, 
charge your soul’. 	

 



BHAGAWAD GITA	

 
 
Er was ook een bijeenkomst over de Bhagawad Gita met Sudesh Didi, een 
senior yogi met vijftig jaar ervaring met meditatie en een expert in de spirituele 
betekenis van dit populaire geschrift van de Hindoes. 

	
 

 

Voor een uitgebreid verslag: nco@nl.brahmakumaris.org	

Op uitnodiging van de 
Lord Shiva Tempel in 
Amsterdam werd door 
senior sister Sudesh Didi 
een lezing gehouden ‘Shiv 
Shakti ke Vardan’ met ruim 
120 aanwezigen. 

	
 


