
 

Agenda november – december 2018 – januari 2019 
 

 
25 november zondag, dagworkshop: ‘De Paradijscode’ 
 
Erkennen wie je bent, waarderen wie je bent, liefhebben wie je bent. 
 
In deze dagworkshop ga je aan de slag met de Paradijscode. Deze zondag 
onderzoek je welke stappen je kunt zetten om jouw Paradijscode te ontsluiten en 
te verwezenlijken. Door Jezelf te erkennen, te waarderen en lief te hebben kan 
jouw stukje paradijs op aarde verwezenlijkt worden; de sleutel ligt namelijk 
verscholen in jou. 
 
Tijdens de workshop ga je door middel van oefeningen en een creatieve opdracht 
onderzoeken hoe jouw paradijs eruit ziet en wat het paradijs voor jou betekent. 
Je gaat contact maken met je oorsprong (wie je ten diepste bent) om van daaruit 
de route terug te vinden naar jouw paradijs. 
 
We worden tijdens de dagworkshop ondersteund door de energieën van Maria 
Magdalena (Lady Nada), Kwan Yin en Moeder Maria. Ook zal er ondersteuning 
zijn vanuit de kosmos door de energieën van de planeet Venus. Venus is in 
tegenstelling tot de aarde al een heilige planeet en staat de Aarde en ons bij 
tijdens de huidige transitie. 
 
In de middag vindt een geleide meditatie plaats waarin je de coderingen 
ontvangt die jouw DNA activeren om je natuurlijke staat te helpen herstellen. 
Om te ervaren dat je nooit verdreven bent uit het paradijs en dat ervaringen van 
schuld, oordeel en lijden losgelaten mogen worden.  
 
Om heelheid, liefde, overvloed en flow weer in je leven te verwelkomen en het 
paradijs te herstellen. 
 
Data:                   Zondag 25 nov. en 9 dec. 
Aanvang:             11.00 –16.30 uur (deuren open vanaf 10.45 uur) 
Bijdrage:             € 44,00  (incl. lichte lunch) per workshop 
Locatie:              Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 
Aanmelden:         info@hartetcetera.nl of 06-11261918 voor 22 november 

http://www.hartetcetera.nl/Paradyscode/pdf_Paradiijscode_HetC_website.pdf


Begeleiding:        Mariëlle en Maarten 
 
 
 

 
30 november, vrijdagavond, ‘Same film kieke’: Mary Magdalene, her story will 
be told 

Mary Magdalene is het originele verhaal over een van de meest omstreden en 
fascinerende figuren uit de Bijbel. 
 
In deze biografische film zien we hoe de jonge vrouw Maria Magdalena (Rooney 
Mara) probeert een nieuwe wending te geven aan haar leven. Zij voelt zich 
onderdrukt door de heersende elite en besluit zich tegen de wil van haar 
conservatieve familie in aan te sluiten bij een groep mensen onder leiding van de 
charismatische Jezus van Nazareth (Joaquin Phoenix). Ze voelt zich al snel op 
haar gemak bij Jezus en zijn volgelingen en speelt een belangrijke rol binnen de 
groep tijdens een reis die naar Jerusalem leidt.  
 
Deze film laat een geheel andere kant en rol zien van Maria Magdalena, waarin 
haar plek als een van de discipelen recht wordt gedaan en waarin het vrouwelijke 
aspect op prachtige wijze wordt ingebed in dit historisch verhaal. 
 
Datum:       Vrijdag 30 november 2018 
Aanvang:             20.00 - 22.30 uur (deuren open vanaf 19.30 uur) 
Bijdrage:              € 6,- (in de pauze thee met iets lekkers) 
Locatie:                Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo. 
Aanmelden:         info@hartetcetera.nl of 06-11261918 voor 28 november 
  

 

 
7 december, vrijdagavond, concert: The Path to Heaven (door Josananda)  

mailto:info@hartetcetera.nl


De muziek van Josananda neemt je mee naar een sfeer van sereniteit, rust en 
innerlijke vrede. De lichtwereld inspireert zowel de musicus als toehoorders om 
lichter te worden en te luisteren met je hart… 

We zijn dan ook verheugd om je, als onderdeel van de cyclus de Paradijscode in 
de decembermaand te verrassen met deze prachtige muzikale reis. We nodigen 
je uit om je op deze avond mee te laten voeren door klank en  te laten verrassen 
door de muziek van Josananda. 
 
Josananda speelt live op zijn dwarsfluit, ondersteunt door vele instrumenten en 
artiesten, waarvan de partijen van tevoren zijn opgenomen. 
 
Josananda (1969) groeide op in een muzikaal gezin; een studie aan het 
conservatorium was dan ook een logische keuze. Na zijn afstuderen als klassiek 
musicus (dwarsfluit) speelde hij jaren in orkestsfeer, alvorens zijn hart te volgen 
en zich te laten inspireren door zijn innerlijke leiding en de spirituele meesters. 
Dit resulteerde in diverse CD's met meditatieve muziek en optredens wereldwijd. 
 
Datum:        Vrijdag 7 december 
Aanvang:    20.00 uur tot 22.00 uur (deuren open vanaf 19.30 uur) 
Bijdrage:     € 15,- 
Locatie:       Centrum ’t Ven, Schoolweg 148, 5916 PL Venlo 
Aanmelden:    info@hartetcetera.nl of 06-11261918 voor 4 december 
Tip:  Als je twee dekens meeneemt (een voor op het matje), is er 

de mogelijkheid om dit concert ook liggend te ervaren (matjes 
zijn aanwezig) 

 
 
 
 

 
9 december, zondag, dagworkshop: ‘De Paradijscode’. (zie informatie van 25 
november) 
 
Data:                   Zondag 9 december 
Aanvang:             11.00 –16.30 uur (deuren open vanaf 10.45 uur) 
Bijdrage:             € 44,00  (incl. lichte lunch) per workshop 
Locatie:              Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 
Aanmelden:         info@hartetcetera.nl of 06-11261918 voor 22 november 
Begeleiding:        Mariëlle en Maarten 
 
 
 

http://josananda.com/
mailto:info@hartetcetera.nl


 

14 december, vrijdagavond, ‘Same film kieke’: De Geheime Tuin. 

Mary Lennox is geboren in India. Haar ouders hebben nauwelijks tijd om het kind 
op te voeden en liefde te geven, waardoor ze erg ongelukkig is. Al op jonge 
leeftijd leert ze om niet meer te huilen en bekijkt de wereld afstandelijk. Nadat 
haar ouders zijn omgekomen bij een aardbeving, wordt het meisje naar haar 
oom in Engeland gestuurd, die na het overlijden van zijn vrouw verbitterd is 
geraakt en zich terugtrekt. Na een tijd daar te hebben gewoond, ontdekt Mary op 
een dag een geheime tuin. 
 
Deze film gaat over de symbolische Tuin van Eden, de tuin van ons hart. Kan 
deze weer tot leven komen, nadat deze door onze ervaringen verdord is geraakt? 
En welke rol kan een klein meisje hierin spelen?  
 
Datum:         Vrijdag 14 december 
Aanvang:      20.00 uur - 22.00 uur (deuren open vanaf 19.30 uur)      
Bijdrage:       € 6,-  p.p. (incl koffie/thee) 
Locatie:         Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 
Aanmelden:  info@hartetcetera.nl of 06-11261918 
 
Heb je interesse om te komen, meld je aan via: info@hartetcetera.nl of 06-
11261918  
  

mailto:info@hartetcetera.nl
mailto:info@hartetcetera.nl


 

 

18 december, dinsdagavond, workshop: Werken met Dolfijnenenergie. 

Deze avond gaan we ons verbinden en aan laten raken door de liefdevolle 
energie van dolfijnen. Zij zoeken contact met mensen om te helpen bij hun 
persoonlijke ontwikkeling. Een Dolfijnen Energie Heling is een bijzondere en 
respectvolle manier om heling-energie door te geven via het Dolfijn-Bewustzijn. 

Tijdens de gehele avond staat het Dolfijnen bewustzijn centraal. Er zal een 
Dolfijnengids geleide meditatie zijn en verschillende oefeningen die je meer in 
verbinding stellen met het Dolfijnbewustzijn.  

De workshop wordt afgesloten met een Groepsheling met een Ocean-drum en 
met de Dolfijn Zilver-drum.  

Mathea Tigelaar  is in haar praktijk ‘Dolphin Heart’ werkzaam met een 
alternatieve vorm van genezing en bewustwording. Vanuit haar praktijk geeft zij 
massages, Kristalbed sessie, cursussen, workshops, readings, foto lezen en 
healing sessies. 

Datum:                Dinsdag 18 december 2018 
Aanvang:             20.00 - 22.00 uur (deuren open vanaf 19.30 uur) 
Bijdrage:              € 15,- 
Locatie:                Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo. 
Aanmelden:         info@hartetcetera.nl of 06-11261918 voor 15 december 
Begeleiding: Mathea Tigelaar   
 
 

Januari 2019 

 

mailto:info@hartetcetera.nl


CURSUS Numerologie BLOK 2  door Ineke Sampers van Key4Life. 
  
Numerologie 4 , 5 en 6  De numeroscoop 
Aan de hand van je geboortedatum maak je een numeroscoop. Door eenvoudige 
berekeningen van een geboortedatum ontstaan diepgaande inzichten. Hierdoor 
krijgen we inzicht in ons enorme eigen potentieel. We worden bewust van 
talenten, karaktereigenschappen, mogelijkheden en valkuilen  en krijgen inzicht 
in hoe we ons zelf  kunnen helpen om richting te geven naar onze bestemming 
op ons levenspad. 
  
Data:                Drie donderdagen 17, 31 januari en 14 februari 2019 
Aanvang:             9.30 – 12.00 uur (deuren open vanaf 9.15 uur) 
Bijdrage:             € 95,00  (incl. koffie en thee) excl cursusklapper 5 euro 
Locatie:               Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 
Aanmelden:         info@hartetcetera.nl of 06-11261918 voor 11 januari  
Begeleiding:        Ineke Sampers www.keyforlife.nl 
 

 

 

29 januari, dinsdagavond, ‘Sprong naar 2019’ Numerologieavond 

Deze avond kun je alvast in je agenda noteren.  

Voor de pauze gaan we veel inzichten ontvangen over 2019. 

Na de pauze is er gelegenheid voor persoonlijke boodschappen. Aan de hand van 
je geboortedatum ontvang je inzicht in jouw persoonlijke 2019 levenspad! 
  
Datum:             dinsdag 29 januari 2019 
Aanvang:          20.00 – 22.00 uur (deuren open vanaf 19.30 uur) 
Bijdrage:          € 17,50  (incl. thee) 
Locatie:            Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 
Aanmelden:      info@hartetcetera.nl of 06-11261918 
Begeleiding:     Ineke Sampers www.keyforlife.nl 
 

 

Overige activiteiten/mogelijkheden bij Hart et Cetera 

 
Reading – Healing Consulten door Mariëlle van der Schrier.  
 
In verbinding met jou en mijn gidsen maak ik een tekening naar aanleiding van 
een vraag of situatie waar je meer inzicht in wilt krijgen. Soms ontvang ik ook 

http://www.keyforlife.nl/
http://www.keyforlife.nl/


informatie van Meesters, Engelen of andere lichtwezens. Door naar de essentie 
van je vraag te gaan, ontstaat er een geschilderd beeld op jouw blad, zodat er 
duidelijkheid kan ontstaan over jouw situatie op dit moment, het verleden en de 
(mogelijke) toekomst. Indien het nodig is, kan er ook een healing plaatsvinden.  
 
Een consult duurt 30-45 minuten, hiervoor vraag ik een bijdrage van € 22,- 
Voor meer informatie, neem contact op met Mariëlle 06-11 26 19 18. 
 
  
Hart et Cetera behandel- en workshopkamers: 

De kamers van Hart et Cetera zijn te gebruiken voor activiteiten in overleg. De 
kamer op de 1ste verdieping is ingericht om er lezingen en/of workshops te 
geven. Muziekinstallatie en filmscherm zijn aanwezig.  

   

   

De kamers op de derde verdiepingen zijn ingericht als behandelkamers voor 
massages, therapieën of andere geneeswijzen. 

Meer informatie over het gebruik van de ruimtes en prijzen kun je aanvragen bij 
Mariëlle: info@hartetcetera.nl of 06 11 26 19 18 
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