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 Het wordt steeds echter. 

Bekijk ook even de laatste pagina  

 

 

Verslag van een repetitiedag, en een nieuwsflits door: 
Dianne van Klink 

 
Ja, het was weer zover, weer een repetitie van de Maria Passie. 
En.....vandaag was het vriendendag.  Vrienden van de Maria Passie waren 
uitgenodigd om op 22 april onze repetitie bij te wonen. Zij hadden het 
voorrecht om alle liedjes al aan te horen en te zien hoe de regie in elkaar 
zat. Onder het genot van een kopje koffie genoten zei van deze repetitie en 
we hopen dat zij het verder doorgeven, hoe mooi het gaat worden en hoe 
enthousiast iedereen is voor dit project. 
Het was vandaag ook de dag van de regie. Roel deed vandaag uit de 
doeken hoe we het hele project doorlopen, wat wanneer gesproken wordt, 
wie waar staat, en hoe het geheel vorm gaat krijgen. 
Eerst natuurlijk onze opwarming door Margje, met onze stemoefeningen 
met alle bijbehorende bewegingen....dat maakt al een vrolijke en prettige 
start.  Met muzikale begeleiding van Nick zijn we onze eerst liedjes in gaan 
zingen....ja wel zoveel mogelijk uit het hoofd dat is natuurlijk ook de 
bedoeling. 
Zo kwamen we er al lekker in en ook de verschillende duetten, solo’s werden ingestudeerd. 
Na de pauze met weer heerlijke soep van onze sponsoren Sab Catering verzorgd door Henny konden we 
echt met de regie aan de slag.  Dat was natuurlijk wel even wennen, zingen, teksten lezen en ondertussen 
wel of niet van plaats wisselen, verschuiven enz. Maar zo werd het hele plaatje compleet. 
Dus dat wordt nu goed alle liedjes nog flink oefenen en teksten leren, dat zal vast allemaal we gaan 
lukken. 
De reacties van onze gasten waren enthousiast, soms een kippenvel moment. Ja zei hadden wel al een 
beetje de primeur. 
En.....met het laatste lied “ Eén Wereld” gaat het dak er wel af hoor.  
Nog twee repetities en dan gaat het toch echt gebeuren, de try out in Enschede. Mooi dat Annemarie in 
Mei even naar Lourdes gaat, een kaarsje branden voor iedereen van de Maria Passie dat geeft ons vast 
nog meer passie!!!! 
We hopen natuurlijk nog op veel meer vrienden voor de Maria Passie en alle provincies te kunnen 
aandoen. Alles is uiteraard op de Website te lezen. 
Een lange intensieve maar zeer voldane dag. 13 mei de volgende repetitie weer en dan wordt het nog 
mooier!!!!                    Tot dan,  
                                                  liefs Dianne 
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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 een repetitie 

door een koorlid en belangrijk 

de kaarten kunnen besteld 

worden.  

 



 

 

 

 

 
 
 

 

  

De voorverkoop voor kaarten voor Enschede 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. 
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