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Missie

Stichting Hare Krishna Kerkgenootschap Rotterdam, is een onderdeelvan de lnternational
Society for Krishna Consciousness (ISKCON). Dit is een geloofsstroming binnen het
Vaishnavisme en Hindoejsme. De grondlegger van de ISKCON is Swami Srila Prabhupada en

is gebaseerd op de eeuwenoude filosofische leer en tradities van de Gaudiya-vaisnava
Sampradaya. Meer over deze filosofische leer is te lezen in de heilige boeken als de
Bhagavad Gita en de Srimad Bhagavatam. Het was Srila Prabhupada's missie om het Krishna
bewustzijn op elk continent, en in elk land, elke stad en elk dorp te vestigen. ISKCON

Rotterdam, aan de Schiekade 99 c, is één van de vele tempels die ruimte geeft om deze
geloofsstroming te beoefenen.

Het voornaamste doel van deze gemeenschap is Krishna bewustzijn. Dit houdt in dat

, iedereen in de wereld bewust wordt van de oorspronkelijke relatie met God door het\- bevorderen van geestelijke inzicht en dat eenheid en vrede met zich meebreng. ln de huidige
tijd is de meest effectieve methode voor zelfrealisatie het horen en vereren van God, Dit kan
op verschillende manieren. De ISCKON heeft deze Ín 7 hoofdoelstellingen geformuleerd,
namelijk:

1. Het systematisch verspreiden van de ideologie van ISKCON naar de hele
wereldgemeenschap en zo veel mogelijk mensen onderwijzen in de technieken van
een spirituele levenswijze, waardoor de onevenwichtigheden in de waarden van het
bestaan kunnen worden tegengegaan en werkelijke saamhorigheid en vrede in de
wereld tot stand kunnen komen.

2. Het bevorderen van het bewustzijn van Krishna, zoals geopenbaard in de
Srimad Bhagavad Gita en het Srimad Bhagavatam (ofwel het Bhagavata Purana).

3. Het dichter bij elkaar brengen en dichter bij Krishna brengen van alle leden van de
ISKCON gemeenschap, opdat het gedachtegoed - dat elke zieleen deeltje is van, en
een toevoeging is aan de allerhoogste kwaliteit van God (Krishna) - zich makkelijker
kan ontwikkelen in de ISKCoN-gemeenschap en bij de gehele mensheid.

r 4. Het onderwijzen en aanmoedigen van de sankirtan beweging, hetv gezamenlijk chanten van de heilige namen van God, zoals dit geopenbaard wordt in
de leringen van SriCaitanya Mahaprabhu.

5. Het oprichten van een heilige plaats van bovenzinnelijke activiteiten ter ere van de
Allerhoogste Persoonlíjkheid Gods voor de ISKCON-leden en de wereldgemeenschap.

5. De leden dichter bij elkaar brengen met als doel hen een eenvoudige natuurlijke
levenswijze aan te leren.

7. Het publiceren van tijdschriften, boeken en andere geschriften, met het oog op het
bereiken van voornoemde doelstellingen.

VÍsie
Zoveel mogelijk inspireren, vasthouden en bevorderen van bhaktiyoga in het Krlshna
bewustzijn heeft ISKCON Rotterdam voor ogen. Bhakti betekent liefde voor God (ofwel
liefdevolle dienstverlening) en yoga is connectie. Met andere woorden door middel van

liefdevolle dienstverlening verbinding met God (Krishna) doen herleven. Het herontwaken van
bhakti die vindt plaats in drie opeenvolgende stadia: (1) gereguleerde beoefening, (2)
gehechtheid, en uiteindelijk (3) zuivere liefde. Een levenswijze die stap voor stap bereikt kan
worden.



Wat doet ISKCON Rotterdam?

ISKCON Rotterdam heeft het gehele jaar door adiviteiten die aansluiten bhakti yoga en bij de
eerder genoemde hoofddoelstellingen.

Een laagdrempelige vorm is de samenkomst van gelovigen en geihteresseerden in Krisna
bewustzijn op de zaterdagen. ïijdens deze dienst is er een vast programma waar het vereren
van Sri Krishna door zang en lezing centraal staat en er interactief uitleg gegeven hoe in
harmonie te leven, hoe liefde voor God te ontwikkelen en wat het doelvan het leven is. Het
programma wordt afgesloten met een gezamenlijke vegetarische maaltijd

Een andere laagdrempelige, en zeer effectieve, vorm van Bhaktiyoga is het herhalen van
Gods namen. De geluidstrillingen die geproduceerd worden bij het herhalen van Gods namen
hertelt en bevordert de oorspronkel'rjke spirituele relatie met God. Met regelmaat bewust tijd
en energie besteden aan het herhalen van Gods naam zal na verloop van tijd de realisatie

, brengen dat alle levende wezens spiritueel met elkaar verbonden zijn in dienst en in liefde\- voor God. Binnen de ISKCON is dit de meest eenvoudige maar ook de belangrijkste wijze om
Krishna bewustzíjn te bereiken. Het reciteren van de mantra in gezamenlijk verband versterkt
de geluidstrillingen. Hiermee is dit ook een belangrijk onderdeelvan zowel de
zaterdagbijeenkomsten als bijde overige activiteiten. Hierom wordt bij elke mogelijkheid de
volgende mantra gereciteerd:

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare

Voeding is een belangrijk element in het leven, zo ook in het Krishna bewustz'ljn en in bhakti
yoga. Binnen het Krishna bewustzijn wordt al het voedsel met lÍefde en toew'ljding bereidt om
vervolgens te offeren aan Krishna, ook wel prasadam genoemd- Binnen het Krishna
bewustzijn is de overtuiging dat het eten van prasadam de ziÍltuigen zuivert en spiritualiteit
bevordert. Bij elke zaterdagprogramma biedt ISKCON Rotterdam dan ook een vegetarische
maaltijd aan bij het einde van het programma. Om deze wijze van het zuiveren van zintuigen
en het bevorderen van spiritualiteit aan te moedigen is ISKCON Rotterdam het project Food
For Lif e Rotterdam gestart in 2014. Een keer per maand kan een kosteloos een 1 007o

L plantaardige en geofferde maaltijd afhalen bij ISKCON Rofierdam.

Om dit project voor een langere termijn in stand te houden, is het project Karma Free Food
opgezet. Bij het project Karma Free Food wordt een keer per maand een maaltijd tegen
zachte prijs aangeboden (prijs 1-7 euro). Voor beiden projecten is ISKCON Rotterdam
afhankelijk van donateurs en vrijwilligers. Overgebteven groenten wordt bewaard door
groothandelaren en gedoneerd aan de ISKCON Rotterdam. Een mooie bijkomstigheid hiervan
is dat het milieu wordt gespaard door voedselverspilling tegen te gaan en dierenleed wordt
voorkomen. Ook helpt ISKCON Rotterdam door deze twee p§ecten aan het tegengaan
honger lijden in Rofierdam e.o. Verpakkingen voor project Food For Life en project Karma
Free Food is 100o/" biologisch.

Een terugkerend festiviteit is de Spirtuele Parade Ratha Yatra die ISKCON Rotterdam jaarlijks
organiseert in het binnen centrum van Rotterdam. Dit festival begint de dag met een
karrentocht door Rotterdam en eindigt bij het culturele podium waar verschillende optredens
plaatsvinden van o.a. muzikanten en dansers.

Meer informatie over de activiteiten is terug te vinden op de website. Bij alle activiteiten is
een ieder welkom.



Wegens Covid-19 maatregelen in 2019, is besloten in 2020 niet te plannen.

Activeiten van de Stichting:

Food For Life, Karma Free Food, Filosofie seminar via Zoom, Covid-19. City Safari: vragen en

antwoorden van studenten via Zoom.

Afgelast wegens Covid-l9: Ratha Yatra, Vegan Festival, Harinam Sankirtan, Youth Exehange,
New Entrepreneurship.

Planning 2020 en 2021 boekverspreiding.

Samen met andere vrijwilligers uit Nederland, boekverspreiding intensiever maken, door
zoveel mogelijk boeken op te slaan en zoveel mogelijk verspreiden, naar gelang vrije tijd van
vrijwilligers.

\- 
Engelse boeken vertalen naar het Nederlands, drukken en verspreiden.

Bestuur

Er is een bestuur en een dagelijks bestuur totaal 5 personen.

Bestuur: 1. M Gogar (voorzÍtter), 2, N Oedairadjsingh (penningmeester).

Dagelijks bestuur:

R. Lachman, (Dei§ Worship)

R Somai (Web master)

N. Kourava (Boekverspreider)

\_ R. Bipat (Adviseur)

Het jaarverslag wordt elk jaar overhandigd aan de hoogste autoriteit van ISKCON,
Governing Body Commission. (GBC), Hrdaya Caitanya dasa.

Alle bestuursleden en vrijwilligers verlenen hun diensten onbetaald.


