
11e nieuwsbrief  

Al een paar nachtjes geslapen 

          In een roes !!!!!!!  

Bekijk ook even de laatste pagina  

 

Verslag van de try-out door :  

            Hanny v Leen en Linda Spenkelink- v. Leen

Lieve Mensen 

Een Nieuwsbrief, is er nieuws dan?             Jazeker, de try-out is een feit!! 

Even voorstellen wij Hanny v Leen en Linda Spenkelink- v. Leen (Fam. van 

Annemarie van Leen)   Ja! Beetje bevooroordeeld, misschien!?! 

 

Er is ons gevraagd om een stukje te schrijven over 1 juli, de try-out.  

Wij waren ook al bij een repetitie geweest, toen werd er wat gerommeld met 

houten kistjes, en nog veel op elkaar gelet, maar ook toen waren we ook al 

verbaasd blij, hoe mooi het zingen klonk. 

Maar afgelopen zaterdag 1 juli  bij de try-out in Enschede, zo mooi, zo 

dankbaar!! 

Zit daar ergens op zij, vooraan, de lieve vrouw (Annemarie van Leen) waar 

alles mee begon, ze had een idee een wens en samen met prachtige mensen gingen ze aan de slag. 

Lieve schoonzus, tante wat zijn we blij met je eigenwijze doorzetting ’s vermogen (we maakte ons weleens 

zorgen) want wat hebben we genoten van de voorstelling en van de verschillende Maria s. Een bijzonder 

verhaal. 

We zijn geraakt door het stuk, en wij niet alleen, door de eenheid, door het vertellen en de zang met 

zoveel gevoel en passie van het koor. 

Jullie hebben het over “Herinneringen sparen”, dit is er 1, prachtig, waarde, niet in geld uit te drukken. 

Wij hopen dat dit nog vele mensen mogen ervaren, nogmaals dank! 

 Xxx- jes voor iedereen. 
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Waarom daarom 
• • • 

Deze nieuwsbrief zal met 

enige (on)regelmaat 

verschijnen. Doel is om snel, 

iedereen die Maria, en de 

Mariapassie een warm hart 

toedraagt, op de hoogte te 

brengen van de nieuwe 

ontwikkelingen m.b.t. de 

Mariapassie. In deze uitgave 

zal een verslag zijn 

opgenomen van gasten die bij 

de try -out in Enschedee 

aanwezig waren. En ook heel 

belangrijk de kaarten voor  

Harmelen  en Rotterdam 

kunnen besteld worden. Er 

zijn er een aantal verkocht 

maar we hopen op veel meer. 
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En nog een stukje wat op de site stond van een van de bezoekers. 

 

 

 Dank je 

De Maria Passie de try-out Jacobus kerk Enschede Koor : Aquero olv. Margje Vleck 

Zaterdagavond 1 juli, op naar de Maria Passie in de Jacobus Kerk te Enschede. De wat, zult u 

zeggen? De Maria Passie. Hierin wordt het levensverhaal van Maria, de moeder van Jezus, 

voorgelezen door een verteller, regelmatig ondersteund door hedendaagse liederen. Dit allemaal 

uitgevoerd door het koor Aquero dat samengesteld is uit liefhebbers voor zang afkomstig uit heel 

Nederland. Eén daarvan: de zus van de schoonmoeder van mijn jongste zoon kwam direct na de 

voorstelling naar ons toe met de bekende uitdrukking/vraag op haar gezicht: hoe vonden jullie het 

? Na ons geruststellende antwoord dat het goed was, kwam na een paar minuten de vraag nog 

eens! Nou geloof ons maar , het was leuk . Wij hebben 1 ½ uur met plezier naar jullie allemaal 

geluisterd. En toen kwam het : zou je dan een stukje kunnen schrijven???? Dit kwam totaal 

onverwachts, maar och je kunt niet nee zeggen tegen de zus van de schoonmoeder van je zoon 

toch !!!!! De voorstelling zoals eerder gezegd duurde ongeveer 1 ½ uur. Telkens afgewisseld met 

een stukje waarin delen uit het leven van Maria , de moeder van Jezus , werden voorgelezen om 

daarna een hedendaags lied te zingen door koor en solisten. Liederen zoals : Mag ik dan bij jou, 

Have a little faith, Ken je mij en als afsluiting : Eén wereld. Wisten jullie trouwens dat zij zwanger 

werd op de leeftijd van 15 ? Dit alles liet zien dat het leven van Maria als meisje en moeder niet 

veel anders was dan de meisjes en moeders van nu ! Aquero well done En Bedankt!  

Harrold Dommeck  

03/07/2017 

  

De voorverkoop voor kaarten voor Rotterdam is 

begonnen 

€ 10,-   

Kaarten aan de zaal €  12.50 



Om uit te printen en aan vrienden en kennissen te delen. 

 

       Vrienden van de Mariapassie  

             Wilt u ook vrienden worden van de Mariapassie    ?????????? 

Dat kan 

Wat kost het om vriend te worden? 

Het is eigenlijk gek om te zeggen wat kost het om vriend te worden, want goede vriendschap is 

onbetaalbaar. Maar voor minimaal € 50,-  bent u al verzekerd van een lidmaatschap. En met deze bijdrage 

steunt u ons. En daarmee ook potentiële Lourdesgangers. 

Wat krijgt u allemaal als Vriend van De Maria Passie? 

Voor min. € 50,- krijgt u uiteraard onze eeuwige dank. Maar ook: 

• 2 toegangskaarten voor de Mariapassie, in een plaats naar keuze; 

• Tijdens die voorstelling mag u meezingen met een aantal liedjes (repeteren kan op de dag van de 

voorstelling); 

• 2 koppen koffie op de dag van de voorstelling die u bezoekt; 

• 1 programmaboekje; 

• Uitnodiging voor de speciale Vrienden dag met een kijkje achter de schermen; 22-04-2017 

• Regelmatige updates via de site of nieuwsbrief. 

 

Hoe kunt u zich aanmelden als vriend? 

Stuur even een mailtje naar de Webmaster ejm.elferink@gmail.com en u krijgt de aanmeldingsformulieren 

via mail toegestuurd of klik hier.  

U kunt ook uw bijdrage storten op: 

Bankrekening nummer NL63 INGB 0008 3288 58  

 t.n.v. de stichting Aquero Mw. J. van Tunen. 

NL63 INGB 0008 3288 58 in Wijk aan Zee  

 

Op de website staan vele nieuwe wetenswaardigheden. 
O.a. data van uitvoeringen. Zelfs de eerste data van 2019 staan er al vermeld. Kijk op 
http://www.demariapassie.nl  
 
Mocht u nog een plaats weten in de provincie die nog niet genoemd is op de site, waar we zouden kunnen 
optreden…….neem dan even contact op met Annemarie. Haar telefoonnummer is 0640197933. 
 

 

mailto:ejm.elferink@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAU1oITnZGpTgJa7pkpkGJVMbmNVc4Ay0HWfAhZh_-uIVvig/viewform?c=0&w=1
http://www.demariapassie.nl/


Maandag 05-06 is er een geloofsgesprek uitgevoerd in het programma Hoogtij van radio oost 

Bert Elferink is daar in gesprek over o.a. de Mariapassie. 

 

klik hier voor de link  ( bij 7 min begint het gesprek) 

 

 

 

 

Ook van try-out  Enschede zijn een paar opnames op internet te vinden  

Marjolein 

Margje 

Tv-oost  

 Impressie van Enschede 

Kijk hiervoor ook op de site van de Mariapassie.  Onder ket kopje nieuws en dan impressie  

De beelden zijn al heel vaak ( +/- 3000 keer ) bekeken maar het zou mooi zijn als we ze nog veel vaker 

delen op verschillende site’s . Dus a.u.b. delen 

Ons volgende optreden is een veredelde repetitie 

We gaan een dagje repeteren in Harmelen  ( Complete doorloop) op 3 

september  

En daarna is er een mogelijkheid om de hele voorstelling te bekijken. 

Nadere info op de site en in de nieuwsbrief  

 

 

 

https://www.rtvoost.nl/radio/hoogtij/05-06-2017/429697
https://www.facebook.com/linda.spenkelinkvanleen/videos/1389594157784541/
https://www.facebook.com/annemarie.vanleenjanssens/videos/1546142332104200/
http://www.rtvoost.nl/verhalen/271940/wie-was-maria-centrale-vraag-in-jacobuskerk-in-enschede

