
Activiteiten “Open Kerk Open harten” van 8 mei t/m 15 mei 
H.Hart kerk, Breedstraat 1 in Maarssen 

Wanneer Activiteit Opgeven 
Maandag 
t/m zaterdag  
13.00 tot 
17.00 uur  

Kerk open voor gebed, stilte, kaarsje aansteken of 
rondlopen 

Vrije inloop 

Zondag 8 
mei 
10.00 uur in 
de kerk 

Woord- en communieviering op Moederdag met 
Jos van Os 
Na afloop koffiedrinken en iets rondom 
Moederdag doen.  

Vrije inloop 

Maandag 9 
mei 
20.00 tot 
22.00 uur in 
het 
parochiehuis 

Israël ervaringen delen. Neem je foto’s en 
herinneringen mee en praat met elkaar over wat je 
geraakt heeft, onder leiding van Frank van der 
Weegen 

 

Vrije inloop 

Dinsdag 10 
mei 
20.00 tot 
21.30 uur in 
het 
parochiehuis 

Paus Franciscus nodigt ons uit om werk te maken 
van een synodale Kerk. Met andere woorden een 
Kerk waar we allen samen op weg gaan. Hoe 
daaraan beginnen? Door gezellig met elkaar in 
gesprek te gaan over samen kerk zijn aan de hand 
van “het Synodale Ganzenbordspel”. 
 
Grea van Rooijen nodigt u van harte uit!! 
 

Opgeven bij Grea, 
grea.van.rooijen@outlook.co
m 
 

 
Woensdag 
11 mei 14.00 
tot 16.00 uur 
in het 
parochiehuis 
 
 
 
 
 
19.00 tot 
21.00 uur in 
de kerk 

Renze Tilma vertelt over 
zijn hobby edelsmeden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arïenza repetitie onder leiding van Stéphanie 
Héman met daarna een borrel 

Vrije inloop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrije inloop 
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Donderdag 
12 mei van 
20.00 tot 
21.30 uur in 
het 
parochiehuis 

 
Workshop “Luisteren naar Gods stem”  
  
In deze workshop kijken we naar een filmpje en 
oefenen we hoe we in stilte en gebed God’s stem 
kunnen ervaren. 
  
Een booster voor je gebedsleven! 
  
 

 
Maximaal 12 deelnemers. 
Georgette en Ingeborg 
(opgeven bij Ingeborg tel 06 
51188290) 

 
Vrijdag 13 
mei 
14.15 tot 
16.15 uur in 
het 
parochiehuis 
 
 
 
 
 
 
 
19.30 tot 
21.00 uur in 
de kerk 

“Happy Stones”.  
Stenen schilderen voor jong en oud met Sandra en 
Esther 

 
 
 
Workshop muziek: We gaan enkele verschillende 
muziekstijlen uit de kerkmuziek zingen en ervaren. 
Hoe voel je je hierbij? Wat roept deze muziek bij je 
op? Onder leiding van Karen en Edwin. 

Opgeven via 
sandra.schoonderwoerd@zi
ggo.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgeven via 
karen.mommers@gmail.com   

Zaterdag 14 
mei 10.00 
tot 12.00 uur 
in het 
parochiehuis 
 
 
 
 
 
15.00 tot 
16.30 uur in 
de sacristie 
van de kerk. 

In de Maria meimaand een lezing over Maria door 
ds Sytze de Vries. Hij schetst de verschillende 
‘portretten’ zoals de Bijbelse geschriften die geven, 
maar ook de diverse accenten van de Maria-
Traditie. Maar ook de nieuwste ontwikkelingen van 
de rooms-katholieke marialogie komen aan bod. 
Alles begeleid met beelden uit de kerkelijke kunst 
uit eeuwen. Met al die gegevens probeert hij een 
oecumenische visie op Maria te schetsen. 
 
Zingen voor broertjes en zusjes van de kinderen 
die hun 1e communie doen, zodat zij in de viering 
op zondag mee kunnen zingen met het koor. 
Onder leiding van Karen. 
 

Opgeven via 
secretariaat@hhart-
maarssen.nl , voel je vrij om 
binnen te lopen 
 
 
 
 
 
 
Vrije 
inloop 
 
 
 

Zondag 15 
mei om 
10.00 uur 

Viering 1e communie met pastoor R. den Hartog en 
Jos van Os 
 
Na afloop koffiedrinken en is er de mogelijkheid  
om het Labyrint te lopen onder leiding van Frank 

Vrije inloop 
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