INTERNATIONAL SOCIETY FOR KRISHNA CONCIOUSNESS
De Namahatta’s (locale Hare Krishna) centra in Nederland.
Aanvaard mijn respectvolle eerbetuigingen, alle eer aan Srila Prabhupada.
Hieronder volgen de resultaten van een onderzoek naar de stand van zaken, in het algemeen en in het
bijzonder gedurende de heersende corona complicaties, betreffende de namahatta’s in de
Nederlandse Yatra.
Het rapport is bedoeld als hernieuwde kennismaking, niet het eerste want op zaterdag 8 december
2018 tijdens de Maha Sanga werd er ook een onderzoek uitgevoerd naar de behoeften van de aldaar
aanwezige namahatta’s. Het onderzoek maakt geen aanspraak op volledigheid.
Met het woord namahatta duiden we alle ISKCON gerelateerde programma’s, zonder daar enig
standaard of voorwaarden aan te verbinden.
Het programma in Almere wordt anders aangeduid, Bhakti Yoga Centre Almere, BYCA.
Dus namahatta betekent hier een regelmatige gehouden, op het Krishna bewustzijn georiënteerd
programma, in huis, gemeenschapscentrum of anderszins. De aangehouden volgorde is alfabetisch en
zegt dus niets over status.
1. Namahatta Alphen aan den Rijn
Telefoon: 06-36404872, 06-17330909
E-mail: srijicharan108@yahoo.com
Contact: Akhanda Ananda dasa
Programma: De namahatta Alphen aan den Rijn bestaat ongeveer 5 jaar. Er zijn maandelijks
programma’s, thuis of in het wijkcentrum van 17.30 - 21.00. Het programma bestaat uit inloop, kirtan,
lezing, artika en prasadam (geofferde maaltijd).
2. Namahatta Berg en Dal
Telefoon: 06-30883292
E-mail: lkruis1993@kpnmail.nl
Programma: De namahatta is drie jaar geleden gestart en organiseert programma’s op de derde
zondag van de maand van 14.00-18.00. In het begin werd het programma 1 keer in de 2 maanden
gehouden. Later werd dat maandelijks, waarbij afwisselend een kirtan en een namahatta programma
werd georganiseerd. Het programma werd in juli/augustus 2020 gehouden in het openluchtmuseum.
In september was het programma in het Dorpshuis Berg en Dal in Berg en Dal. Vanwege corona is ook
dat programma tijdelijk gestopt.

Op dit moment wordt er thuis kirtan georganiseerd. Om de veertien dagen met 2 of 3 mensen uit de
kerngroep. Mataji en Prabhuji die de namahatta leiden geven zelf geen lezingen maar nodigen oudere
toegewijden daarvoor uit. Beide zijn niet geïnitieerd maar volgen beide al ruim 13 jaar de vier principes
en werken wel naar initiatie toe. Ze hebben thuis een geluidsopname studio waar op professionele
wijze muziek wordt opgenomen.
Visie: Kijken wat er gebeurt, we reageren ook op input van belangstellenden en willen t.z.t. namahatta
programma weer opstarten.
3. Namahatta Boxtel.
Telefoon: 06-28682177, 06 – 87047147
E-mail: Naamhat@hotmail.com
Adres: St.Jorisstraat 13, 5282 TA, Boxtel.
Contact: HG Vrajendra Suta dasa
Programma: Maandelijks op de 3e zaterdag vanaf 16.00 – 18.00/30. De namahatta bestaat sinds 4
augustus 2002. Het programma bestaat uit Guru puspanjali (offeren van bloemen aan Srila
Prabhupada), daarna gezamenlijk rondje chanten van de Maha-Mantra, lezing uit Srila Prabhupada
boeken (Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam of anderen), en Gaura artika. Soms worden er kooklessen
verzorgd.
Er is een bibliotheek waar mensen boeken van Srila Prabhupada kunnen lenen, ook worden boeken
verkocht. Regelmatig worden boeken verkocht en prasadam uitgedeeld op markten en andere
openbare plaatsen.
Vanwege corona was het centrum een paar maanden gesloten, maar sinds vorige maand weer
begonnen.
Visie: We hope and pray to Krishna that this pandemic will get away soon and hope to see and reach
more people in the future.
4. Bhakti Yoga Centre Almere:
Telefoon: 06-16287239.
E-mail: gisela.mohanlal@gmail.com.
Contact: Gita Govinda mataji.
Programma: Het programma begon in mei, tijdens de nu nog steeds voortdurende corona
complicaties. Mataji is voorlopig actief als pujari in Radhadesh en zal haar BYCA-programma’s weer
opstarten als de restricties t.a.v. de Corona verwikkelingen zijn geminimaliseerd.
Mataji’s activiteiten omvatten onder andere het volgende: spiritual coaching, councelling, mediation,
sociale en legale ondersteuning van individuele toegewijden en een keer per maand prasadam koken
in een buurthuis, voor de armen. De online activiteiten worden gecontinueerd maar de rest is
voorlopig gestopt.
5. Namahatta Breda
Telefoon: 06-36466177.
E-mail: gaitrie_nandat@tele2.nl
Adres: Tilmansuysstraat 10, 4827 EV, Breda.
Contact : Comatie dasi

Programma: Elke 4e zaterdag van de maand, sinds oktober 2013. Vanwege corona zijn de activiteiten
sinds februari gestopt, ook de Hindi lessen.
Visie: Snel weer opstarten, we zullen weer veel energie en tijd erin moeten steken vanwege het lange
oponthoud
6. Namahatta Eindhoven
Telefoon: +31 6 249 85066, +31 40 2132523
Facebook Page: https://www.facebook.com/HareKrishnaEindhoven
Website: http://iskconehv.blogspot.nl
E-mail: sonnykhusial@hotmail.com
Adres: Zeelsterstraat 186, 5652 EP, Eindhoven.
Contact: Sundari dd Mataji
Presiding Deities: Sri Sri Sita Ram Laxman Hanuman, Sri Sri Gaura Nitai

Vanwege corona zijn er momenteel geen programma’s, laatste programma was in augustus 2020 in
het park.
In Eindhoven zijn nu twee namahatta’s. Er is een jong stel uit India, HG Ravi Shankara prabhu en mataji
die ook een programma bij hun thuis organiseren. Er is veel samenwerking tussen de namahatta’s
onderling en met namahatta Boxtel. De programma’s worden 1x per maand gehouden op een
zaterdag, rekening houdend met de andere namahatta’s, zodat ze elkaar niet overlappen en er bijna
iedere zaterdag van de maand een programma is in de omgeving. Eindhoven organiseert ook het
Ratha Yatra festival 1x per jaar. Het centrum is begonnen in 1998. Normaliter is er elke 2e zaterdag
van de maand vanaf 16.30 een tempelprogramma.
Visie: We worden allemaal ouder en de volgende generatie moet het overnemen, daarom proberen
we met HG Ravi Shankara samen te werken zodat in de toekomst zij misschien de namahatta
kunnen/willen continueren en dan in een andere grotere ruimte.
7. Namahatta Haastrecht.
“Stichting Sekieta” Hare Krishna aan de IJsel, opgericht 6 juli 2017, gevestigd in Gouda.
Telefoon: 06 – 22236125
Adres: Vlamingstraat 29, 2801 VV, Gouda.
E-Mail: la.jansen@planet.nl
Programma: 2e zaterdag van de maand.
Contact: Champakalata dd
Adres: Hoogstraat 162, 2851 BE
Mataji heeft haar eigen huis en een prachtige ruimte in Haastrecht, een voormalig koetshuis, waar ze
maandelijks programma’s organiseerde. Ook voordat de stichting in het leven werd geroepen hield zij
daar regelmatig programma’s, “spirituele” beurzen en kooklessen. Vanwege corona zijn er nu geen
programma’s.
Visie: kooklessen, seminaars, workshops, bv hoe maak je een altaar thuis. De ruimte is beschikbaar
voor diverse programma’s.

8. Namahatta Hoogvliet.
Telefoon: 06-37046089
E-mail : Srinivasdasa.rgs@gmail.com
Contact: HG Srinivas dasa Prabhu
Programma: elke 3e zondag van de maand.
Vanwege corona is het programma reeds zeven maanden gestopt. Normaliter werd gebruik gemaakt
van een lokale sanatana dharma tempel. Het programma bestaat uit Tulsi puja, Guru puja, lezing en
prasadam.
Maandelijks wordt met een paar toegewijden Srimad Bhagavatam studie georganiseerd met HG
Nilambara Prabhu van Namahatta Lisse.
Visie: programma 1 x keer per twee maanden en meer persoonlijke aandacht voor serieuze
kandidaten. Inspelen op wensen van de mensen, muziek, kooklessen hoe goed te chanten, leren artika
te doen en verdere begeleiding bij studie Srila Prabhupada’s boeken.
9. Namahatta Kerkrade .
Telefoon: 06 – 24903060
E-mail: mjwitjes@gmail.com
Facebook: Namahatta-Kerkrade
Adres: St Pieterstraat 3, Kerkrade.
Contact: Bhakta Bert en Marie
Programma: Op de 3e vrijdag van de maand, in een kerkje (kosteloos).
In de zomer worden wekelijks programma’s in het park georganiseerd. Er wordt een prasadam sweet
uitgedeeld om mee te nemen. Er geen lezing maar een kirtan van 19.00 – 21.30. Daarnaast wordt een
korte uitleg gegeven over de Maha Mantra en de kracht van het chanten.
Het programma wordt al drie jaar achter elkaar uitgevoerd en er komen gemiddeld 15 – 20 bezoekers,
waarvan 10 vaste. Serieuze bezoekers worden ook doorverwezen naar de namahatta’s in Maastricht.
Visie: Harinama in elk dorp, stad of streek.
10. Namahatta Leeuwarden
Phone: 06-20619050.
Adress: Oddfelollow Zaal, Emmakade 48, 8933 AT, Leeuwaarden
Contact: Mataji Syama Priya en HG Rasacarya Prabhu.
Programma : Elke 4e zondag van de maand
Dit jaar helaas slechts drie programma’s gedaan, van wege corona
Programma omvat kirtan, lezing en artika, vast onderdeel is ook lezen uit Srila Prabhupada’s lilamrta.
Na afloop wordt er een heerlijke prasadam maaltijd geserveerd.
Visie: Mataji heeft nu wat gezondheids problemen maar hoopt en bidt volgend jaar weer te kunnen
openen.
11. Namahatta Lisse.
Telefoon : 06-39455015
E-mail: hedge.hk@gmail.com
Facebook: https://m.facebook.com/bhaktiYogaLisse/

Adres: Westerdreef 61, 2161 GP, Lisse.
Contact: HG Nilambara prabhu.
Programma: Wekelijks Bhagavad Gita vanaf 18.00 op zaterdag. Alle festivals worden gevierd, inclusief
56 offeringen voor Heer Jagannatha. Gedurende de Bhagavad Gita lezing geeft mataji onderricht aan
de kinderen van de congregatieleden. Bij mooi weer worden programma’s buiten gehouden.
Wekelijks is er een (vanwege corona momenteel online) programma met studenten in Delft.
Daarnaast is er maandelijks Srimad Bhagavatam lezing in Alphen aan den Rijn en Hoogvliet.
Visie: Een gemeenschap van 15 toegewijden in 2 jaar cultiveren tot Srimad Bhagavatam premi bhaktas

12. Namahatta 1: Maastricht.
Telefoon: 06 – 30208050.
E-mail: 108gokula108@gmail.com, www.iskconzuidlimburg.nl
Facebook : Bhakti Yoga Maastricht
Contact: Gokula Vrindavana dd, HG Gurupadma prabhu.
Adres: Bogaardenstraat 50
Programma: Elke woensdag om 19.00 in de Rooden Leeuw, +/- 10 mensen. Ook tijdens de
coronaperiode worden de programma’s gehouden. HG Gurupadma prabhu organiseerde acht jaar
lang namahatta programma’s in Den Haag en nu alweer 22 jaar in Maastricht. Aan het eind van het
programma wordt prasadam geserveerd.
Visie: continueren van de programma’s
13. Namahatta 2, Maastricht
Telefoon: 06-44108169
E-mail: saskia.wilmink@gmail.com
Contact: Saraswatie dd
Adres: Lindenplein 6
Programma: Iedere vrijdagavond lezen we Bhagavad gita samen en bespreken hoe we haar kunnen
toepassen in ons leven. We genieten ook van een maaltijd samen. We zijn een internationale groep
en de voertaal is Engels. Bel 06 44 108 169 voor meer info of een zoomlink.
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