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Alwéér een paar nachtjes in een roes geslapen  !!!!!!!  
Vele (Positieve)  reacties op ons optreden 

Bekijk ook even de laatste pagina  
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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  bestaan uit reactie die er 

zijn geweest op de 

Mariapassie .  En ook heel 

belangrijk de kaarten voor  

aquerovnbdineruitvoering 

kunnen besteld worden. Er 

zijn ernu al 40 verkocht  maar 

we hopen op veel meer.  

 

Super! 

Lieve groep, Dank jullie wel voor een heerlijke 

avond. Ik heb genoten. Alles klopte, locatie, 

verhaal, muziek, prachtige zang en inzet! Dank jullie 

wel. Jullie kunnen trots zijn. Wat een passie! ! 

 Iris Dumpel 12/11/2017 

De Mariapassie Gisteravond voor de eerste keer de 

Maria passie gezien. Wat een bijzondere ervaring was 

het. Wens jullie nog veel mooie voorstellingen toe. 

Wilma Harnisch 12/11/2017 

Jemig, wat en 

prachtige uitvoering!!!!!  

Genoten, Bea.  

Bea Fenger 

12/11/2017 

Geweldig 

Wat was het een geweldige, mooie, 

ontroerende en bijzondere voorstelling. 

Iedereen deed het geweldig. Een traan kon ik 

niet bedwingen. Ik kom zeker nog een keer 

kijken!! Toppers zijn het allemaal Fleur Krom 

12/11/2017 



 

Het was zo mooi dat we er niet over uitgepraat geraken! Jullie prachtige stemmen, jullie 

zinvol gekozen muziek en woord, jullie eenvoudige, krachtige symbolen, vooral het 

enthousiasme en de verbondenheid... WAUW! Proficiat! Wij hopen jullie nog eens terug te 

zien! Marleen en Joris 12/10/2017 

Première 7 okt 2017 

Genoten en geboeid van begin tot het 

einde, zoveel te zien en zoveel te horen. 

Ik mocht getuige zijn van de première 

van de mariepassie in Rotterdam 

zaterdag 7 0kt. mijn vriendin zanger in 

het koor heeft me laten delen in de 

voorbereiding naar deze uitvoering 

waardoor ik op het puntje van de bank 

zat om niets te hoeven missen van beeld 

en geluid. wat een creativiteit, met 

blokken een krib als wel een kruis te 

creëren. Een eenheid te vormen door 

ieder zijn of haar blauw te laten dragen. 

Prachtige stemmen mooie muziek 

keuzes, ik heb genoten, dank jullie wel. 

Ik kom dit jaar nog een keer kijken 

luisteren en genieten, veel plezier 

samen. Daar zou je bij willen horen. 

Thea Cesar 10/10/2017 

De Maria Passie de try out Jacobus kerk Enschede 

Koor : Aquero olv. Margje Vleck Zaterdagavond 1 

juli, op naar de Maria Passie in de Jacobus Kerk te 

Enschede. De wat, zult u zeggen? De Maria 

Passie. Hierin wordt het levensverhaal van Maria, 

de moeder van Jezus, voorgelezen door een 

verteller, regelmatig ondersteund door 

hedendaagse liederen. Dit allemaal uitgevoerd door 

het koor Aquero dat samengesteld is uit liefhebbers 

voor zang afkomstig uit heel Nederland. Eén 

daarvan: de zus van de schoonmoeder van mijn 

jongste zoon kwam direct na de voorstelling naar 

ons toe met de bekende uitdrukking/vraag op haar 

gezicht: hoe vonden jullie het ? Na ons 

geruststellende antwoord dat het goed was, kwam 

na een paar minuten de vraag nog eens! Nou 

geloof ons maar , het was leuk . Wij hebben 1 ½ 

uur met plezier naar jullie allemaal geluisterd. En 

toen kwam het : zou je dan een stukje kunnen 

schrijven???? Dit kwam totaal onverwachts, maar 

och je kunt niet nee zeggen tegen de zus van de 

schoonmoeder van je zoon toch !!!!! De voorstelling 

zoals eerder gezegd duurde ongeveer 1 ½ uur. 

Telkens afgewisseld met een stukje waarin delen 

uit het leven van Maria , de moeder van Jezus , 

werden voorgelezen om daarna een hedendaags 

lied te zingen door koor en solisten. Liederen zoals 

: Mag ik dan bij jou, Have a little faith, Ken je mij en 

als afsluiting : Eén wereld. Wisten jullie trouwens 

dat zij zwanger werd op de leeftijd van 15 ? Dit alles 

liet zien dat het leven van Maria als meisje en 

moeder niet veel anders was dan de meisjes en 

moeders van nu ! Aquero well done  

En Bedankt! Harrold Dommeck 03/07/2017 

Wow Gister wezen kijken naar jullie in 

Driehuis...WOUW !!!! Wat een mooie 

voorstelling .ik en mijn moeder hebben echt 

genoten...De gesproken .tekst en dan het 

liedje .dat zo mooi bij elkaar paste wat 

prachtig. Dat jullie dit maar vaak mogen 

opvoeren...heel veel liefs met veel veel 

Passie Casper Dumpel 12/11/2017 



  

De Maria Passie .  

Op zaterdag 11 november voerde de Stichting Aquero in `1999 opgericht om 

pelgrims  financiële steun te geven voor een reis naar Lourdes in de 

Engelmunduskerk  te Driehuis “De Maria Passie” op. 

De persoon van Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar 

perspectief belicht. Daarbij wordt ook een koppeling gemaakt naar de huidige tijd. 

Het was een prachtige theatervoorstelling waarbij het leven van Maria werd 

bezongen met hedendaagse (pop)-muziek door amateurs onder leiding van enkele 

professionals. We hoorden over de verkondiging door de engel/zwangerschap. 

Haar huwelijk met Jozef. Haar familie. Geboorte van Jezus, Het moederschap. 

Omgaan met de bekendheid van Jezus. Aspecten zoals twijfel, angst en hoop. 

Voor je kind blijven kiezen.  Mee-lijden. Verliezen van je kind.  Rouw en verdriet.  

Maria als bron van kracht.  Verschijningen. Geloof.    

Met een eenvoudig decor, een sluier voor Maria en korte verbindende teksten 

werden we meegenomen in het verhaal. Er werd spat zuiver gezongen.                                              

En het publiek liet zich meeslepen door het geweldige spel en groeide in de 

overtuiging hoe belangrijk de rol is die Maria in het leven van ieder gelovige. Het 

was een geweldige catechetische avond. Op een vernieuwende wijze en voor 

iedereen verstaanbare wijze werd Maria voor het voetlicht gebracht.                                  

De voorstelling zal nog dertien keer gespeeld worden in Nederland. We wensen de 

spelers en zangers daarbij veel succes en net als in Driehuis veel toeschouwers en 

hartverwarmend applaus.  

Engelbert Wigchert   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

Zaterdag 13 januari 2018 

Adres van de Flint:   Coninckstraat 60, 3811 WK Amersfoort 

 

 
Programma Aquero  in aansluiting op de VNB Dag 

  

16.00 uur          Borrel  aangeboden door VNB 

  

Hier aansluitend verzorgt Aquero een uitvoering van de Mariapassie        

  

De voorverkoop voor kaarten voor Wytgaard is 

begonnen 

€ 10,-   

Kaarten aan de zaal €  12.50 



Het avondprogramma ziet er als volgt uit 

  

Avondprogramma Aquero diner: 

  

Je kunt intekenen voor het  Aquero-diner en de uitvoering van De Mariapassie van 

stichting Aquero.   

  

17.30 uur           Aanvang  Aquero-diner  

  

19.00 uur           Aanvang voorstelling De Mariapassie  duur: ongeveer 1.5 uur  

  

 Kosten diner en uitvoering samen € 35,-   waarvan € 10,- rechtstreeks in het Aquerofonds gestort 

wordt. 

  

Aanmelden voor het diner samen met de voorstelling 

kan alléén bij voorinschrijving. 

  
Diner voorafgaand aan de Mariapassie: 
  
Op tafel plaatsen we brood van Bakker Boersma met smeersels. Vervolgens serveren we een 2-
gangen diner bestaande uit een hoofdgerecht en dessert. 
  
Hoofdgerecht:            Eendenborst met hete bliksem, seizoen groenten en een rode wijnsaus 
Vegetarisch:               Een strüdel van bospaddestoelen met bieslook crème fraiche, 
seizoensgroenten en een doperwtenrisotto 
  
Diverse mini desserts bestaande uit: Crème brulee met steranijs, Panna cotta met bosvruchten, 
Chocolademousse en Groene appeltjesijs met appelchips 
  
Het drankje is voor eigen rekening.  
  

wij hopen u daar te ontmoeten  

 

  



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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