
14e nieuwsbrief  

Terug kijken en met hernieuwde 

krachten verder gaan.  

Bekijk ook even de verdere pagina ‘s 

 

 

Verslag van het optreden in Wytgaard door:
Tonny Roovers- van Drommelen  
 

Wytgaard Beleefd : De Mariapassie !!! 

Na afloop van optreden verzamelen publiek en koorleden zich naar warme-

gezellige ruimte om na te praten. 

Raak in gesprek met een echtpaar zei verwoordden het volgende:  Zo 

anders zo mooi we zijn onder de indruk.  Niet alleen van solo-koorzang we 

worden geraakt door jullie zorgzaamheid naar elkaar tijdens de uitvoering.  

Jullie “vertolken” Maria in het grootste goed!! 

Vanuit mijn ooghoeken zie ik een meneer die op het punt staat naar huis te 

gaan, echter zijn lief is duidelijk nog in gesprek.  Ik vraag aan hem of ik 

enkele minuten van zijn tijd mag. Jawel zegt hij lachend en met een 

hoofdgebaar  “dat” gaat nog wel even duren.  Hij vertelt dat ze vanavond 

gekomen zijn om Maria te bedanken.  En hij vervolgd zijn verhaal.  Na het overlijden van mijn eerste  

vrouw ben ik naar Lourdes gegaan  Heb daar gebeden om KRACHT om het leven te kunnen oppakken.  

Daar ervoer ik een enorme verbondenheid met Lourdes-gangers.  Even op verhaal komen na 7 moeilijke 

jaren.  Opnieuw raakte de man geëmotioneerd. Op een dag vervolgde hij zijn verhaal besloot ik een 

wandeling te maken bij mij in de buurt.  Raakte aan de praat met de vrouw waar ik hier vanavond mee 

gekomen bent.  Kende haar van gezicht van het koor. We knikte weleens naar elkaar maar echt gesproken 

nog nooit tot dat moment.  Heb je zin een kopje thee had ze gevraagd en opdat moment brak de zon door 

vervolgde hij. Letterlijk en figuurlijk.  We konden aan elkaar ons verhaal kwijt en dat lucht op geloof me 

maar sprak hij.  Nu zijn we hier om Maria te bedanken, het lied Mag ik dan bij jou raakten beiden enorm.  

We hebben elkaars hand tijdens dit lied vast gehouden glimlacht hij stilletjes .  Hij geeft nog een advies: 
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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 zijn van de 

uitvoering in Wytgaard door 

Tonny ( heel belangrijk) en 

ook heel belangrijk er zijn al 

100 kaarten verkocht voor de 

vnb dag maar we hopen op 

meer, veel meer. 

 



doorgaan met zijn allen hoor deze  zang-avonden zijn zo waardevol en niet alleen voor ons als publiek 

zegt hij met een knipoog !!! 

Dan komt zuster Veronique op me aflopen, jij komt uit Oosterhout heb ik gehoord.  Ik zelf blij verrast uh 

ja klopt. Blijkt dat haar neef de onderwijzer van onze 2 zoons is geweest.  Nou zeg ik lachend MARIA 

verbindt wel hé !!  Ze haakt er gelijk op in en vertelt : Het was geweldig jullie beleving.  De teksten  

vertaalt naar nu en de wereldse problematiek in zijn kern aan de kaak gesteld.  Eigenlijk heb ik een nu al 

een stukje KERST gevierd in verbondenheid met jullie fluistert ze zachtjes. 

OOK op de faceboek pagina kwamen een paar reacties binnen ‘ 

Wat was dit prachtig om mee te maken! De filmpjes die hier al eerder geplaatst zijn (op face boek) geven 
niet half de geweldige sfeer weer die het koor dmv hun prachtige zang maar juist ook door de verbindende 
en vaak verrassend actuele teksten weet op te roepen! Mensen van de MariaPassie: heel hartelijk dank 
voor zo'n mooie en ontroerende avond, die ik niet graag had willen missen! Ga zo door!! 
 
Misschien wel heel mooi om jullie nog even te laten weten dat ik na afloop, bij de borrel, iemand sprak die 
vanwege nogal heftige dingen in z'n leven speciaal naar deze passie toe wilde omdat het over Maria ging. 
Hij vertelde dat het helemaal beantwoord had aan de emoties die hij had en dat hij datgene dat hij er 
hoopte te ervaren, ook inderdaad zo intens gevoeld had. Wat was hij blij dat hij gekomen was!! 
Iteke de Groot-Wiersinga  

 

Fantastische voorstelling in Wytgaard! 
De kracht van de eenvoud! 
Ik heb erg genoten van jullie voorstelling. 
Geweldige zangers en de eenvoud van het kleed van 
Maria vind ik een geweldige vondst!  
Chapeau en ave.  
Annalies van der Pol-Bouma 
 
 

 

 

 



 

 

Maar we gaan nog even een klein stukje terug in de tijd naar vlak voor de uitvoering in Wytgaard 

De foto’s zeggen eigenlijk genoeg  

 

Wat een ontvangst !!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 
  

Beste en lieve koorleden van Aquero 

Namens de werkgroep wil ik jullie, stuk voor stuk, nogmaals bedanken voor de fantastische 

avond die jullie ons in Fryslân in Wytgaard hebben bezorgd. De volgende dag, zondag, hebben 

wij afscheid genomen van onze pastoraal werkster. Bij een rondgang langs de tafeltjes tijdens de 

receptie werden Nielske en ik voortdurend aangesproken over de Mariapassie ”We hebben 

genoten. Wat was het prachtig” Gelijk gingen de verhalen aan de tafeltjes alleen maar over de 

Mariapassie. Kortom een lovend commentaar!! Dit blijft lang hangen als een van de 

hoogtepunten van het jaar!! We hopen dat iedereen uiteindelijk veilig is thuisgekomen. Wij 

wensen jullie heel veel succes bij de komende optredingen, En mogelijk komen we jullie tegen 

tijden een van de komende Lourdes reizen. Groetnisse Harry 



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 de vnb dag is begonnen. 

Dat klopt en we hebben op dit moment van schrijven ongeveer 100 kaarten verkocht. 

90 personen eten met ons mee  het Aquero diner .      

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 de Flint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder nog een heel mooi kerst gedicht en wensen van het bestuur  

 

 

 

 

De voorverkoop voor 

kaarten voor Amersfoort 

(V.N.B. Dag )is begonnen 

Voorverkoop € 10,-   

Kaarten aan de zaal €  12.50 

Met diner  €35,- 



KERSTKIND 

 

IN HET VERBORGENE GEVORMD, 

GEWEVEN IN DE MOEDERSCHOOT, 

 

PAREL VAN SCHOONHEID,  

DIEPSTE KERN, 

 

JIJ VERSTAAT DE KUNST BLINDELINGS 

DE WEG TE VINDEN NAAR MIJN HART, 

 

IK OPEN MIJ EN ONTVANG!!! 

Tonny 

 

 

Beste koorleden, 
  
Namens het bestuur wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie inzet voor De Maria Passie. 
Woorden schieten te kort. 
  
Jullie harde werken is beloond door een prachtige musical die harten van mensen raakt 
en onuitwisbare indrukken achterlaat. 
 
Onze complimenten en dank daarvoor. 
  
Nogmaals ontzettend bedankt voor jullie inzet. 
  
Fijne dagen en een goed 2018 gewenst. 
En tot 13 januari.  
 
Namens het bestuur, 
Marianne, Janny, Bert en Janet 


