
In het kader van de vastenactie 2018 worden er op zaterdag 17 maart 
a.s. van 14.00 – 16.00 uur 2 leuke voorjaarsworkshops georganiseerd 

in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611 te Maarssenbroek.

Elk jaar worden in de Verrijzeniskerk een aantal activiteiten 
georganiseerd om de Vastenactie te ondersteunen. In 2018 staat de 
Vastenactie in het teken van het bijzondere ‘HID’-programma, dat 
de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala, Zambia, 
in 1991 zijn gestart. HID staat voor ‘Households in distress’. Met dit 
programma willen de zusters de impact van HIV en aids in en om 
het stadje Mbala in het noordoosten van Zambia verminderen door 
voorlichting, goede gezondheidszorg én door mensen te helpen in hun 
eigen levensonderhoud te voorzien. 

Gerda de Gier van Bloemen met Gevoel. 
Workshop Bloementaart maken. 

De bloementaart heeft een 
doorsnee van 15 cm en er 
kunnen verschillende soorten 
materialen worden gebruikt.  Er 
is voldoende materiaal aanwezig 
zodat iedereen een bloementaart 
naar eigen wens kan maken.  
De kosten van deze workshop 
bedragen € 15,- pp.

Bloemen met Gevoel verzorgd bedrijfs- en cateringbloemwerk en is 
gespecialiseerd in rouw -en trouwbloemwerk. Daarnaast verzorgen we 
diverse workshops. Bent u nieuwsgierig naar ons werk? Neem dan een 

kijkje op de website www.bloemenmetgevoel.nl of volg ons op Facebook 
en blijf op de hoogte van alle workshops en het werk dat 

Bloemen met Gevoel maakt. 

	  

tel: 06-36543802
www.bloemenmetgevoel.nl

Bloemen 
met gevoel



Happynest-activiteiten verzorgt een leuke voorjaarsworkshop voor 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. Houd jij van knutselen dan ben 
je van harte welkom. We gaan een mobiel maken van een tak, waar 
je verschillende dingen aan kunt hangen. Hoe je dat maakt, mag je 
natuurlijk lekker zelf weten. Wij nemen allerlei verschillende materialen 
mee, waaruit je kunt kiezen. De kosten voor deze mobiel zijn € 7,50.

Wil je weten welke activiteiten Happynest 
nog meer organiseert? Kijk op onze 
facebook site:  happynest-activiteiten.

De workshops worden tegelijkertijd 
gegeven zodat je, samen met jouw kind(eren) iets leuks en moois kunt 
maken. De prijzen zijn incl. een kleine bijdrage voor onze Vastenactie en 
incl. een kopje koffie/thee/limonade.

WANNEER   zaterdag 17 maart a.s.
TIJD           14.00 – 16.00 uur
WAAR         Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611 te Maarssenbroek

Opgeven kan, tot uiterlijk 10 maart, 
bij m.kaldenbach@planet.nl of per telefoon 06-30587173.

We hopen je dan te zien!  


