
12e nieuwsbrief  

Alweer een paar nachtjes in een roes 

geslapen  !!!!!!!  

Bekijk ook even de laatste pagina  

 

Verslag van de 2e try-out door :  

Janet van Dordrecht 

Ontroerend bijzonder….De Maria passie. 
 
Zondag 3 september was het eindelijk zover, de 2e try-out van De Maria 
Passie.  
Vanaf 12 uur waren het productieteam en de koorleden aanwezig voor een 
repetitie/doorloop.   De spanning was voelbaar. 
 
Om kwart over drie begon de voorstelling.  
Met een afwisseling van gesproken woord, solo- en koorzang werden we 
meegenomen in het leven van Maria. 
Haar geboorte, haar jeugd, de geboorte van haar zoon, zijn sterven, haar 
eigen sterven werden op een ontroerende en bijzondere manier vertolkt door 
hedendaagse liedjes. 

Zoals onder andere “ Ken je mij”, “ Omarm me” en “Have a 
little faith”. 
Het decor bestond uit kistjes, die op diverse manieren konden 
worden neergezet.  
 
Een feest om naar te kijken en te luisteren. 
Iedereen vervulde zijn of haar aandeel met passie en plezier.  
Kippenvel!    In twee woorden ontroerend bijzonder. 
 
En dan te bedenken dat iedereen vrijwillig hieraan zijn of haar medewerking verleen. Om 

trots op te zijn! De opbrengsten uit de kaartverkoop komen ten goede van het Aquero fonds.  
Mensen die graag op bedevaart naar o.a. Lourdes, en Fatima willen maar het niet zelf kunnen betalen, 
kunnen een beroep doen op dit fonds.  www.aquero.nl  

Nieuwsbrief 
de Mariapassie. 9/4/2017 12e nieuwsbrief 

 

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 de voorzitter 

van Aquero  Janet van 

Dordrecht die bij de try -out in 

Harmelen  aanwezig was.  En 

ook heel belangrijk de kaarten 

voor  Rotterdam kunnen 

besteld worden. Er zijn er een 

aantal verkocht maar we 

hopen op veel meer. 

 

http://www.aquero.nl/


Op naar Rotterdam, waar 7 oktober a.s. de première zal plaats vinden. 
 
Meer informatie hierover is te vinden op de website www.demariapassie.nl  
Hier is ook te lezen hoe er kaarten kunnen worden besteld. 
Jij komt toch ook? Dit kun je niet aan je laten voorbijgaan. Dit moet je meemaken en beleven. 
 
Janet van Dordrecht 
  

. 

 

 

 

 

 
 
 

  

http://www.demariapassie.nl/


  

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; 

• 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. 
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