
 

 

 16e nieuwsbrief  

Live verslag Marleen.  

Bekijk ook even de verdere pagina ‘s 

 

 

– 

Mariapassie in Goirle is voor mij een 

thuiswedstrijd. 

Dat is leuk maar tegelijkertijd ook 

spannend. 

 

 Er komen vrienden, bekenden en ook familie van mij. Je wilt daarom een nóg betere voorstelling geven, 

nóg meer je best doen dan dat je al doet. En dat maakt me wel wat nerveuzer dan ik gewoonlijk ben vlak 

voordat de uitvoering begint. 

En dankzij mijn intensieve werving bij diverse kringen zijn er tot mijn grote verrassing zéker zo'n 25 

mensen komen luisteren. 

Na een vakantiepauze van 15 weken zien we elkaar weer terug. De groep voelt inmiddels als een soort 

familie. En die ga je dan na zo'n lange tijd toch wel een beetje missen. Ik heb er dan ook veel zin in om 

iedereen te zien. 

Standaard krijgen we een paar weken voor de volgende Mariapassie een mail met de vraag om weer eens 

alles goed door te nemen. Daar begin ik blij van te worden. Ik tel de dagen af dat we weer een prachtige 

uitvoering mogen geven. Dus is er de afgelopen weken flink geoefend om de eventuele ingeslopen foutjes 

er uit te halen. Deze keer heb ik wat meer teksten te onthouden. Mijn echtgenoot, 

die normaal ook mee doet aan de Mariapassie, zit als Hotelpastor in Lourdes. En aan mij is gevraagd om 

zijn teksten voor te dragen. Zelf zegt hij dat hij dan via mij toch een beetje aanwezig is. Extra hard oefenen 

is dan nodig. 

Op 8 september om 14.00 uur is het zover. We worden hartelijk ontvangen met koffie en cake, hebben ruim 

de tijd om even bij te praten en het 'familiegevoel' weer te krijgen. 

Dan volgt de middagrepetitie in de prachtige kerk, waar we weer adviezen mee krijgen voor de uitvoering 

vanavond. 

Onze vaste geluidsman Bas is er niet, maar we hebben een goeie vervanger. 

Tijdens de repetitie hebben de vrijwilligers van de kerk voor ons een heerlijke broodmaaltijd klaar gezet 

met een zalige tomatensoep. We hebben genoten van al de goede zorgen in Goirle. 

En dan komen langzamerhand de mensen de kerk binnen voor de voorstelling. Vol verwachting, niet 
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precies weten wát er komen gaat. 

Je zou toch zeggen dat het went als je al een aantal voorstellingen gehad hebt. Maar het tegendeel is waar. 

Wat was ik zenuwachtig. Dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat mijn familie en andere bekende 

ook aanwezig waren. En omdat mijn familie heel erg muzikaal is, zijn ze ook kritisch in de beoordeling van 

hoe men het gevonden heeft. 

Gelukkig is de voorstelling weer erg goed gegaan. En ook de teksten die ik van mijn man Frits heb over 

genomen gingen goed. Het daverende applaus na afloop zegt genoeg. Daar krijg je het gewoon warm van 

en doet je groeien. 

Ik kwam tijd te kort om met alle bekenden die gekomen waren een praatje te maken. Constant werd ik aan 

mijn jurk getrokken. En ook een leuke reactie van een, voor mij onbekende, mevrouw. 

Ze ze:”Tot volgend jaar.” zo mooi vond ze het dat ze ons volgend jaar weer wilde horen. En jammer 

dat dit niet zo was. 

Na afloop heb ik me bij mijn familie aangesloten die elders in een café  nog gezellig wat gingen drinken. 

Ik heb aan diverse familieleden en vrienden gevraagd om kort te verwoorden wat zij ervan gevonden 

hebben. Dat is mooier dan dat ik het hier vertel. Jet laatste deel van deze brief is dan ook voor hen. Ik kijk 

terug met een heel tevreden, voldaan en gelukkig gevoel. 

 

Ik bedank alle personen die voor mij, voor deze nieuwsbrief een stukje hebben willen schrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties van mijn vrienden, familie. 

 

Dirk, (broer) 

Wat sceptisch, maar mijn zus Marleen met haar man Frits doen mee en zijn enthousiast, dus een kaartje 

besteld. 

Wat kun je nou vertellen en zingen over Maria? Veelal onbekend. Passie.....Maria......Klassiek?? 

Met niet al te veel verwachtingen zaterdag 8 september in de St. Janskerk in Goirle aangeschoven op de 

kerkbanken. 

Van begin af aan verrast en geboeid. Prachtige afwisselingen van bijbelse verhalen, hedendaagse 

verwijzingen, passende hedendaagse nummers en goede solisten. 

Ik heb genoten. Dank jullie wel. 

 

Lia, (schoonzus) 

Ik was blij verrast hoe jullie het verhaal van Maria gekoppeld hadden aan het dagelijkse leven. 

Muziekkeuze was modern en goed gezongen. Complimenten voor de solisten en hun uitstraling. 

Teksten werden goed verstaanbaar voor gelezen. De keuze van de blauwe doek als symbool vond 

ik geniaal. De kerk was een mooie achtergrond waar het verhaal in past. 

Kortom genoten. 

 

 

 



Rita, (zus) 

Ik had het niet beter kunnen verwoorden wat Lia geschreven heeft. 

De meerstemmige samenzang vond ik ook erg mooi om te horen. En de steeds wisselende vertellers vond 

ik een mooie vondst en stuk voor stuk goed te verstaan en fijn om naar te luisteren. 

 

Jeanne, (vriendin) 

Dank je voor de mooie avond. Wat hebben we genoten en wat waren jullie goed. 

Geniet nog maar gezellig na. 

 

Bettie, (vriendin) 

Ik heb van U gehoord van Frits en Marleen. 

Ik heb zaterdagavond genoten van U allen. Het was erg mooi en liefdevol, en emotioneel ook. 

Wat erg jammer was, dat het geluid zo hol klonk. Misschien ligt dat wel aan mijn hoorapparaten, 

maar ik denk dat het aan de geluidsapparatuur lag. 

Maar de passie van al deze mensen, was heel duidelijk, en heb ik ook duidelijk gevoeld. 

Ik wens U nog een fijne tijd toe, ik heb genoten. 

 

Willemien, (Huiskerk) 

Het was een verrassing. Niet alleen de zang, het was het geheel. Het overbekende verhaal werd met 

eigentijdse liederen op indringende wijze verteld, bezongen en uitgebeeld. 

Enkele dagen later hoorde ik mezelf nog steeds neuriën: have a little faith in me, leun op mij, ken je mij? 

Trijntje Oosterhuis zou zeer tevreden zijn over de vertolking van 8 september. 

“Mag ik dan bij jou?” gaf me kippenvel. “Als de nood aan de man komt, kunnen deze mensen inderdaad op 

elkaar rekenen”, dacht ik. 

De vragen die aan het publiek gesteld werden maakten het oeroude verhaal actueel. 

Vanaf het begin is toegewerkt naar verbinding met elkaar en het publiek met als climax het lied: één 

wereld. 

Kortom: een geslaagde avond die bij mij nog dagen doorgewerkt heeft. 

Dank jullie wel voor de mooie voorstelling. 

 

 

Ria, (koorlid) 

 

Afwisselend werden er prachtige liederen gezongen door koor en solisten, die mij door de prachtige muziek 

en mooie teksten soms raakte. Bijvoorbeeld: Ken je mij, Mag ik dan bij jou en Omarm me. 

De kerk vormde een goed decor en de attributen, de kistjes, waren simpel en functioneel. Kortom: Een 

schitterende avond met bovendien een goed doel. 

 

Peter (koorlid) 

 

Nadat ik op You-Tube al iets van de Mariapassie had gezien, het promofilmpje, was ik benieuwd naar de 

hele uitvoering. 

In een sfeervolle kerk heb ik geboeid zitten kijken en luisteren naar de mooie toepasselijke liederen rond 

het leven van Maria. 

Ook de verbindende teksten waren actueel en goed gekozen. 

Een compliment voor koor en solisten voor een verrassende ontmoeting met Maria. 

 

 



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 Haarle is begonnen. 

We gaan nu voor de 200…………………….. 

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 Haarle . 

 

De voorverkoop voor 

kaarten voor Haarle is 

begonnen 

Voorverkoop € 10,-   

Kaarten aan de zaal €  12.50 

  

Van de web site  

 Fantastisch 
 Reactie op uitvoering Goirle 

Ik was erg onder de indruk en ontroerd van wat jullie met zijn allen neer hebben gezet. Chapeau!! 
Volgens mij moet dit wel de beste uitvoering ever geweest zijn. Alles klopte en het was muisstil in de 

kerk tijdens de uitvoering. Zo lief dat ik het laatste nummer mee mocht zingen. Dit was ook goed voor 

mijn proces aan de ene kant beseffend wat voor prachtigs ik mis door het ongeval, aan de andere 

kant zo dankbaar om hier een ieniemie onderdeeltje van te hebben mogen zijn. Een warme 
hartegroet voor iedereen en ik wens jullie nog heel veel succes met de verdere uitvoeringen. Liefs 

Arna  

 

 Mariapassie in Goirle 

De uitvoering van de Mariepassie was indrukwekkend. De eigentijdse muziek verweven in een oud 

verhaal. Het oude verhaal werd actueel gemaakt en in de problematiek van deze tijd geplaatst. Dit 

alles gebeurde op enthousiaste wijze. De energie van de dirigent was zeer inspirerend. Het koor al 

even enthousiast en zeer betrokken bij de teksten. Een prachtige ervaring, uitgevoerd door mensen 

die geloven in wat ze doorgeven. Bedankt: Riet en Ruth  


