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Verslag van de generale repetitiedag, en een terugblik 
vanaf de zijlijn  door: 

Henny Bonnier 
 

Ik weet nog goed dat Annemarie tijdens het wandelen in Wijk aan Zee 

vertelde dat ze samen met Roel en Margje om tafel ging zitten om te kijken 

of ze een muzikale uitvoering over het leven van Maria konden maken. 

We hadden het er al vaker over gehad en nu kwam het heel erg dichtbij. 

Opeens was daar het bericht dat ze op 11 juni 2016 een Sing-In gingen 

houden in Zeist en ik mocht er bij zijn om iedereen te voorzien van koffie en 

thee. Deze had ze gesponsord gekregen van de pelgrimgangers waarmee ze 

naar Lourdes was geweest. Ik zag iedereen binnenkomen, sommige kenden 

elkaar, anderen stonden een beetje onwennig om zich heen te kijken. 

Het ijs was heel snel gebroken toen Annemarie het 

openingswoordje deed (met een lach en een traan) en 

vervolgens Margje helemaal los ging om de stemmen los 

en warm te maken. Wat een beleving, had dit nog nooit 

meegemaakt, geweldig om te zien. 

In de loop van de dag hoorde je gewoon de stemmen naar elkaar toe komen en Roel 

liet de mensen door elkaar heen lopen. Wat waren ze hard bezig allemaal. 

Toen ik dat allemaal zo zag, bedacht ik dat er iets meer moest komen dan koffie en 

thee en heb met onze directeur om tafel gezeten en kunnen 

regelen dat er soep geschonken kan worden. 

De 1e repetitie van 24 september 2016 heb ik gemist omdat ik op vakantie was, 

maar 15 oktober 2016 was ik van de partij. Toen de repetitie begon had ik zoiets 

van:  komt dit wel goed. Maar in de loop van de ochtend viel alles op zijn pootjes en werd het uiteindelijk 

weer een kippenvel momentje. 
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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 Henny ( heel belangrijk) 

en ook heel belangrijk de 

kaarten kunnen besteld 

worden. Er zijn er een aantal 

verkocht maar we hopen op 

veel meer. 

 



Eigenlijk is dit elke repetitie het geval dus ik ben er inmiddels aan gewend en 

weet eigenlijk al bij voorbaat dat het goed gaat komen. Als het echt niet gaat dan 

herschrijft Nick een gedeelte, of een heel lied. 

Op 7 januari 2017 (na maar 4 repetities) is er een compilatie in Amersfoort en zie ik de koorleden en 

Annemarie bibberen van de zenuwen. Roel is niet aanwezig maar Margje en Nick hebben alles onder 

controle en na een paar uur repeteren is het tijd om op te treden.  En jawel het is een groot succes. Top 

gedaan allemaal!   Er is nog een topper bezig op de achtergrond en wel Bert die voor een 

fantastische website heeft gezorgd,  http://www.demariapassie.nl/  , en mij elke keer de 

nieuwsbrief toestuurt. Vervolgens weer een 3-tal repetities waarbij op 8 april Nick 

officieel aan het artistieke team wordt toegevoegd.  

Dan is het tijd voor de vriendendag en op deze dag 8 april 2017 is het de 1e keer dat de volledige musical 

wordt uitgevoerd en Roel uitlegt wat de bedoeling is op geografisch vlak. Tevens worden de blokken die 

dienst doen als decor geïntroduceerd. Ik weet gewoon niet wat ik meemaak wat een geweldig spektakel. 

Ik sta veilig achter de bar maar heb kippenvel en regelmatig moet ik mijn tranen wegvegen.  

Op de repetitie van 7 mei 2017 is Nick aanwezig met professionele apparatuur en de teksten worden nu 

voorgelezen met behulp van een microfoon. Ook de solisten zingen met microfoon en wat zijn ze goed…. 

En dan is het 18 juni de “generale” repetitie. 

Tassen gepakt en om 8 uur samen met Annemarie op weg 

naar Zeist. Vanaf vandaag is ook onze geluidsman Bas 

aanwezig. Het wordt allemaal steeds professioneler. 

Iedereen komt vandaag in de kleding die zij ook dragen 

tijdens de uitvoeringen en dat ziet er erg mooi uit. Ik merk 

dat er behoorlijk wat koorleden aardig nerveus zijn bijna 

de helft is hun kopje vergeten, maar ik had gelukkig een 

voorgevoel en meer dan genoeg meegenomen. Na de 

koffie met deze keer een 

tompoes is het tijd voor het 

openingswoordje van Annemarie. Ze heeft de afgelopen maanden heel wat 

kilometers gereden om afspraken te maken op de locaties waar de 

uitvoeringen straks plaatvinden en heeft er weer een rond. Ook is het 

programmaboekje gereed en dat is erg mooi geworden. Top geregeld. 

Vervolgens lekker inzingen en de stemmen warm en los maken onder leiding 

van Margje. 

Tevens gaat Bas aan de slag om het geluid 

optimaal door te laten komen.  

Rond 12 uur komt Roel en na de pauze wordt de 

hele voorstelling doorgenomen. Het is een echte generale repetitie en zoals 

het hoort gaat er ook af en toe iets mis met de tekst of zo. Maar het is zo mooi 

en een genot om te horen en te zien. 

Vast niet nodig maar ter geruststelling er is straks een ervaren souffleuse. 

http://www.demariapassie.nl/


Tijdens de korte koffie pauze even lekker buiten of binnen uitblazen en dan nog een uurtje liedjes en de 

geografie doornemen. 

We sluiten af met een glaasje bubbels en toasten met elkaar op een goed vervolg. 

Ik vind het heel knap wat er bereikt is in de afgelopen maanden het is een prachtig geheel geworden en ik 

zie uit naar 1 juli de try-out in Enschede.         SUCCES ALLEMAAL  

 

Henny Bonnier 

 

 

 

 

 
 
 

 



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. 

 

Maria: wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? Op 1 juli voert Aquero in 

de Jacobuskerk in Enschede de Maria Passie op. Deze toont een andere kant van Maria. 

Bert Elferink uit Deurningen zingt mee in het koor dat de opvoering verzorgt. Hij is een echte Maria-adept: 

"Ik kom zeker twee keer per jaar in Lourdes of in Banneux". 

Een heel jonge moeder 

Maar voor hem is Maria meer dan de moeder van Jezus. "Er zijn maar weinig mensen die beseffen dat ze 

heel jong moeder werd. Ze was pas 15. Hoe moet dat voor haar zijn geweest? En dat haar zoon eerst zo 

wordt bejubeld en vervolgens vermoord..." 

De opvoering in de Jacobuskerk is de eerste van een serie die het hele land aandoet. Mensen kunnen zich 

opgeven om mee te zingen met liederen van Blof, Trijntje Oosterhuis, Claudia de Breij, Natasha Bedingfield 

en anderen.  

 

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

  

De voorverkoop voor 

kaarten voor Enschede is 

begonnen 

€ 10,-   

Kaarten aan de zaal €  12.50 

http://www.demariapassie.nl/
https://www.rtvoost.nl/radio/hoogtij/05-06-2017/429697


 


