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Nabeschouwing van het optreden Tijdens V.N.B. Dag door:
Tonny Roovers- van Drommelen  
 
Wat een geweldige interessante en fijne uitdaging om de Maria 
Passie in het theater te mogen spelen! Het was een feest om 
voor 'eigen' publiek te mogen spelen. 

De VNB gaf ons deze kans en die hebben we met beide handen 
aangepakt. En de medewerkers van de Flint hebben ons in 
prachtig licht laten schitteren.  
Het publiek was laaiend enthousiast en we kregen dan ook veel 
complimenten. Een greep uit deze complimenten: 

"Wat een mooie keuze van liedjes." 
"Prachtige stemmen, mooi verhaal."  
"Ik hoorde echt dingen van het leven van Maria die ik nog niet wist."  
"Ontroerend mooi, ik heb gehuild!"  
"Geweldig de terugkoppeling van toen naar het heden."  
"Prachtig om Maria door verschillende vrouwen te laten spelen" 
"Wat was Jezus indrukwekkend met 'Have a little faith in me'." 
"De eenvoud van de kistjes als decor heel erg mooi!" 
"Voor herhaling vatbaar, dit moet landelijke bekendheid krijgen."  
 
Nieuwsgierig geworden? 
Ben jij nieuwsgierig geworden? Dat kan ik mij voorstellen. Wil jij deze voorstelling nog een 
keer zien of boeken bij jou in de kerk? Dat kan!  
Bel mij gerust op. Ik (Annemarie van Leen-Janssens) ben te bereiken op 06 401 979 33.  

Nieuwsbrief 
de Mariapassie. 2/15/2017 15e 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 

zijn van de uitvoering tijdens 

de V.N.B Dag en van het 

optreden in Gaanderen. De 

kaartverkoop voor Dronten 

loopt al  

 



 

 

 

 



Hieronder volgt het verslag van een van onze bezoekers in 

Gaanderen ( en Driehuis) 

De Maria passie. 

Wat een geluksvogel ben ik! Na de Maria Passie op 11 november 2017, gezien te hebben in Driehuis, was 

ik nu in de gelegenheid, om deze nogmaals te zien in Gaanderen, op 3 februari 2018. 

Bij mij eerste bezoek had ik mijn dochters en moeder bij mij. En zaten we heerlijk in de mooie banken van 

de kerk. En waren wij alle 4 onder de indruk van wat wij te zien kregen.  

Wat een prachtig verhaal, wat een goed gekozen liederen, en wat een stemmen, van dat geweldige koor!! 

Vanaf het eerste tot het laatste moment, werd ik meegezogen in het verhaal, in de teksten en in de 

liedjes. De teksten die gesproken werden, zijn zo van deze tijd, al is het een meer dan 2000 oud verhaal. 

Zo geweldig hoe dit verwoord is. De liedjes passen zo prachtig bij de tekst. Dat ik meermaals tot tranen 

geroerd was. Want wat wordt deze Maria Passie met een liefde voor elkaar, en dan bedoel ik spelers 

onderling, maar ook naar de bezoekers van de Passie toe, uitgedragen en gedragen. 

Met geweldige simpele bewegingen, zoals het liefdevol omdoen van de sjaal, wordt zoveel duidelijk 

gemaakt! Hier kunnen wij, gewoon buiten op straat, nog zoveel van leren! En met houten blokken, wordt 

de kribbe gemaakt, en ik zie daar gewoon het kindje in liggen. Hoe prachtig wordt dat ook gespeeld. Het 

kruis, waar de Maria staat, je voelt daar gewoon het verdriet van een moeder die haar kind aan het 

verliezen is. Dit is met geen pen te beschrijven!! 

Zoals ik al schreef, ben ik een geluksvogel, die de kans kreeg, om met mijn Lourdes maatje, haar dochter 

en mijn dochter, nogmaals deze geweldige Passie te gaan zien! 

En zo gingen wij dus naar Gaanderen. 

En wat ons daar weer overkwam…….. 

Ten eerste werd ons bij binnenkomst al gezegd, om onze stoelen te zoeken, want deze waren voorzien 

van onze naam. Nog niets in de gaten, maar tot onze grote verrassing, bleken wij helemaal vooraan te 

zitten.      En wat je dan overkomt, als je de voorstelling ziet.   

Wij, met onze “neuzen” er boven op, zagen alle gezichtsuitdrukkingen van de spelers. En wij konden zien, 

dat ook zij zo in het verhaal zitten, dat het is, of het hun op dat moment overkomt! 

Bij een aantal teksten voelde ik mij persoonlijk aangesproken, en ook bij liedjes, had ik het idee dat die 

speciaal voor mij uitgezocht waren. Mijn Lourdes maatje naast mij, voelde dat aan, en ik voelde zo nu en 

dan, haar hand op mijn knie! Weer werd ik, nu van zeer dichtbij, in het verhaal mee gezogen. En weer dus, 

geraakt. Hoe knap is dat door de spelers, en het verhaal!! Uiteindelijk had ik het al een keer gezien. En 

weer viel mij de liefde die er heerst bij de spelers, maar ook in de kerk op. Hier heeft Maria gewoon een 

hand in!  Ik kwam herboren uit de kerk. Buiten was het aan het sneeuwen…..wat wilde ik nog meer. ….. 



De volgende dag, heb ik nog even met mijn Lourdesmaatje zitten Appen, ja zo gaat dat in deze tijd. 

Samen hebben wij nogmaals de Passie herbeleeft. En wat vertelde zei, dat zelfs haar dochter, van 17 jaar, 

tot zeker 2 maal toe, tijdens de voorstelling, met tranen in haar ogen zat! Een meisje, zo van deze tijd, die 

met school, vriendinnen enz bezig is, is tot tranen geroerd, door het verhaal van Maria!! 

Ik hoop dat heel veel mensen deze voorstelling gaan zien! Dit moet een mens gewoon goed doen!!  

Ik kan alleen maar wensen en bidden, dat het jullie nog lang gegeven is om deze voorstelling met zoveel 

liefde, en enthousiasme op te mogen voeren!! 

De hele cast, van geluid tot regie, van zangers en zangeressen tot schrijfster enz…. Jullie zijn geweldig!!! 

Ik hoop dat er ergens een TV producent is, waarbij Maria in het oor fluistert, van haar prachtige Passie!! 

En dat deze Maria Passie, verder uitgedragen mag gaan worden!! 

Met heel veel liefdevolle voorstellingen nog in het verschiet, groet ik jullie, 

Monique Dijkzeul van der Kort. 

 

Oeps dan vind je even geen woorden om dit bericht te duiden.   Dank dank dank lijkt me het minimale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



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 nog steeds 

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/


 

Hierboven zien jullie dat de voorverkoop voor Dronten is begonnen. 

We gaan nu voor de 200…………………….. 

Maar we hopen dat het er nog meer worden. 

Daarom ……………………… 

maak reclame stuur links door mail iedereen die je kent en niet kent . 

We gaan voor minimaal 200 bezoekers tijdens ons optreden in Dronten . 

 

 

 

De voorverkoop voor 

kaarten voor Dronten is 

begonnen 

Voorverkoop € 10,-   

Kaarten aan de zaal €  12.50 

  

Van de web site  

 Fantastisch 
Wat heb ik vanavond in Gaanderen genoten! Geweldig wat jullie hier hebben neer 

gezet. Het verhaal, de gekozen liederen de zang van het koor, de solisten. Alles klopte! 
Een prachtige Uitvoering !!!   

 Geweldig! 
 

Gisteravond mogen genieten van jullie geweldige uitvoering! Ontzetten genoten. Wat 
zou het geweldig zijn als jullie ook in Huissen zouden kunnen komen met jullie. 

Mariapassie Groetjes  

 

 

 


