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 Het wordt steeds echter. 

Bekijk ook even de laatste pagina  

 

 

Verslag van een repetitiedag, en een nieuwsflits door: 
Talitha Tuyn 

 
Het is 7 mei 2017. Terwijl ik met mijn neus in de studieboeken zit maakt mijn 

telefoon plots geluid. Aan het riedeltje te horen is het een email en 

nieuwsgierig als ik ben kijk ik direct of het de zoveelste reclamemail is of dat 

het misschien dat éne belangrijke mailtje is. En ja! Nick is mijn inbox binnen 

gevlogen en de titel van de email doet mij glimlachen: Maria Passie 

Repetitie zaterdag 13 mei. We mogen weer!  

Op weg naar Zeist hebben we in de auto al voorpret. Het begint nu wel echt 

dichtbij te komen… nog maar twee repetities en dan is de eerste try-out 

alweer. En wat hèbben we er zin in allemaal. We gaan vandaag 

voortborduren op de vorige repetitie waarbij we de allereerste doorloop 

gedaan hebben. De opdracht die we van Nick meegekregen hebben is het 

uit het hoofd leren van de spreekteksten en met een pollepel, haarborstel of 

wijnfles in je hand voor een spiegel je tekst te oefenen. Vandaag zouden we 

zien of dat bij iedereen gelukt was. Aangekomen op locatie zag ik direct dat 

iedereen, net als ik, zin had in vandaag. Nadat alle blokken uit de auto gehaald waren – waarbij een 

enkeling exclameerde “Oh die ben ik vergeten!” – en we 

onder het genot van een kop koffie even bijgepraat hadden 

konden we gaan beginnen aan deze een-na-laatste 

repetitie.  

Deze repetitie begon met het doorzingen van een paar 

nummers. Hierbij werden de puntjes op de i gezet en 

kregen we de laatste muzikale aanwijzingen. Wat is het 

mooi om te zien dat iedereen zoveel plezier heeft in het 

samen zingen en dat iedereen vol goede moed, 

enthousiasme en inzet van de samenzang geniet. Ik merkte 

dat wij nu echt naar elkaar gingen luisteren in plaats van 
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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 heel 

belangrijk de kaarten kunnen 

besteld worden. Er zijn er een 

aantal verkocht maar we 

hopen op veel meer. 

 



alleen bezig te zijn met ons eigen zanglijntje. Om met Jeroen van der Boom’s woorden 

te spreken: “jij en ik zijn één”. Vandaag kreeg ik echt het gevoel alsof de zang echt mooi 

aan het samenkomen was en het een geheel is geworden. Dit was bij sommige 

nummers al zeker het geval, maar nu krijgen we ook de lastigere nummers onder de 

knie en jeetje, wat is dat fijn!  

Tijdens het oefenen van “Mary Did You Know” hoorde 

ik ineens nogal wat rumoer op de achtergrond… 

onwetend waar het vandaan kwam ging ik door met 

zingen. Het nummer is afgelopen en Marjolein stapt 

naar voren. Ze houdt haar telefoon omhoog en uit de speakers klinkt de 

stem van onze geliefde Annemarie die deze week in Lourdes zit. Wat 

leuk dat ze even belt en zo toch een beetje bij ons is. Marjolein laat nog 

een foto zien van een kaarsje die Annemarie voor ons heeft opgestoken 

en na een liefdevolle “daaaag Annemarie!” gaat de repetitie verder.  

Na de lunchpauze begonnen we aan de doorloop. Ik weet niet of het de 

haarborstels, pollepels of tóch de flessen wijn geweest zijn maar wat 

was ik verbaasd over iedereen! Een aantal gingen zelfverzekerd met 

microfoon in de handen staan alsof ze nooit anders gedaan hadden en 

vertelden het verhaal. Sommigen hadden nog een spiekbriefje in de 

handen maar ook dit mocht de pret niet drukken. Roel gaf her en der aanwijzingen, Nick zorgde voor de 

technische ondersteuning.  

Hoewel dit een lange, vermoeiende dag was is het heel productief geweest. We hebben weer grote 

stappen gemaakt vandaag en dat geeft mij het volste vertrouwen dat wij in juni een prachtige generale 

repetitie zullen gaan neerzetten. 

 

 

 

 

 
 

 

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. 
 

  

mailto:ejm.elferink@gmail.com
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