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1e Verslag Maria Passie Roelofarendsveen 

 

Ja toen was het zover, zaterdag 

6 oktober speelde de Maria 

Passie in de Maria 

Presentatiekerk in 

Roelofarendsveen. 

 

Het was de federatieweek in Roelofarendsveen een programma met verschillende 

activiteiten voor alle parochies van de Clara en Fransiscus Federatie dus alle kerken 

rondom Kaag en Braassem. 

Daarom had Anneke gevraagd en ervoor gezorgd dat de Maria Passie in die week in 

Roelofarendsveen kon plaatsvinden. Dit sloot mooi aan op alle 

andere activiteiten. 

En hoe mooi is dit dan als het in de Maria Kerk kon. Zo flink 

gezorgd voor de nodige reclame door de federatie, Anneke had o.a. 

gezorgd dat ons promofilmpje aan het einde van de mis werd 

vertoond en Dianne had de laatste dag nog een live interview 

gegeven bij Radio Kaag en Braassem waar ze steevast maar Daniëlle werd genoemd (ha ha) 

Na een pittige repetitie, wachtte ons een zeer aangename en ontzettend heerlijke warme 

maaltijd van 2 soorten pasta’s verzorgd door Marion en Henny. Jeetje wat smaakte dat 

lekker. 

Om 20.30 de start van de uitvoering waar wederom met passie werd gezongen. 

Pastoors, oud pastoors verschillend koorleden uit de omgeving en vele parochianen 

mochten van deze mooie Maria Passie genieten. 

Na afloop en ook nog de weken erna werd er vol lof over gesproken: 
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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 

zijn 2 verslagen opgenomenl 

een verslag van 

Roelofarendsveen en een 

verslag van iemand uit Haarle 

De kaartverkoop voor 

St.Nicolaasga  loopt al  

 



Jeanne Borst dirigente koor Hoogmade zij stuurde onderstaand per mail: 

Wat hebben we ontzettend genoten gisteravond. 

Prachtig, het koor de solisten het verhaal. 

De liederen heel mooi gearrangeerd. 

Een groot compliment voor ieder, heel mooi! 

Zondag na de slotviering in de Petruskerk van de federatieweek kwamen mensen uit 

andere kernen naar mij toe met o.a. de volgende uitspraken: 

- wat was het mooi 

- wat ontroerend 

- wat indrukwekkend 

- en wat werd er zuiver gezongen 

- ik heb er geen spijt van dat ik op het laatst nog een kaart had besteld 

- nu voor de tweede keer gezien, geweldig 

Op de site www.rkgroenehart.nl zijn vele foto’s te zien. Het 

is altijd spannend om voldoende bezoekers te kunnen laten 

genieten van de Maria Passie maar het blijft een 

genot om bij deze mooi productie te mogen zingen. 

    

  Groetjes van Anneke en Dianne  

 

Nagekomen berichtje     Mariapassie in Goirle   van de website 

Tijdens de Lourdesreis, oktober 2017, vertelde onze reisleider over Aquero, de Mariapassie en 

het mooie doel dat daar aan verbonden zit. Zijn wervende woorden nam ik mee naar de 

torengroep om te bekijken of we deze uitvoering naar Goirle konden halen. Zo is het contact in 

Nederland verder tot stand gekomen en werd gekozen voor de uitvoering op een feestdag van 

Maria, 8 september, Maria Geboorte. Vanaf 14.00 uur maakte het koor zijn opwachting in het 

parochiecentrum ter voorbereiding op de generale repetitie. De warmte waarmee de koorleden 

elkaar onthaalden, komende uit alle hoeken van Nederland, hebben ze ´s avonds ook over 

weten te dragen op de bezoekers. We hebben mogen genieten van de passie van de koorleden 

om het leven van Maria in al zijn facetten te belichten. En zo hebben we gevoeld dat 

gebeurtenissen in haar leven ook in de huidige tijd nog actueel zijn. Ieder neemt er het zijne van 

mee naar huis. Daarom ben ik blij te kunnen zeggen dat deze avond zeer geslaagd was met zo´n 

150 bezoekers. En ik ben trots te kunnen zeggen dat er mogelijk een parochiaan vanuit ons 

midden, met de ondersteuning van het Aquerofons, volgend jaar de gedroomde reis naar 

Lourdes kan maken. Mooier kan het niet. 

 

Ineke Wolswijk  

18/10/2018 



 

 

 

 

2e Verslag Maria Passie  Haarle 
 

 

Maria 
Bron van Hoop en Liefde, 

Open je ogen, kijk om je heen 
Laat je raken door haar 

 

DE MARIA PASSIE IN HAARLE OP ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 

 

Op zaterdag 20 oktober 2018 werd in de St. Sebastianus kerk in Haarle in 

Overijssel de theatervoorstelling “De Maria Passie” opgevoerd. Wat een 

fantastische belevenis voor het 270 tellende enthousiaste publiek.  

Niets was door de organisatie nagelaten om er zowel voor het publiek als ook 

voor de leden van het koor een indrukwekkende voorstelling van te maken. 

De kerk in Haarle bleek eens te meer een uitstekende ambiance te zijn voor dit 

soort manifestaties. De bezoekers werden verwelkomd met een kopje koffie of 

thee en na afloop werd er zelfs nog een drankje geserveerd. Allemaal 

verzorgd door een groep jongeren uit Haarle.  

Zowel voor de organisatie als voor het koor was het een aangename 

verrassing dat er zoveel mensen uit Haarle en vooral ook uit de wijde 

omgeving van het kerkdorp, naar de kerk waren gekomen. De theatergroep 

heeft ze niet teleurgesteld. Integendeel, na afloop waren er alleen maar 

enthousiaste reacties.  

Enthousiasme was er over het “verhaal” van Maria dat met hart en ziel werd 

verteld en uitgezongen: Maria, in levende lijve aanwezig. Een moderne vrouw en 

moeder van onze tijd, steun en toeverlaat voor ieder die haar wil vinden. De performance 

waarmee het werd gebracht was beweging en leven,  een echt “tableau vivant”, een levend 

tafereel. 

De muzikale begeleiding, de zang en de solo’s waren in balans met elkaar en vormden een hechte 

eenheid.  Het geheel werd gekenmerkt door de kracht van eenvoud, van ongekunsteldheid, 

van échtheid. 

Enthousiasme over de kwaliteit van zowel het koor als de solisten. Over de wijze waarop 

het verhaal van Maria werd geplaatst in de huidige tijd, van het opvoeden van een kind, 

van vluchteling te zijn tot uiteindelijk het verliezen van een kind. Om als moeder je kind 

te moeten zien lijden en sterven. Het overkwam Maria, maar het gebeurt ook nu. 



Hopelijk kunnen mensen die dit overkomt, steun en troost vinden bij Maria. 

Ongetwijfeld waren er bezoekers onder het publiek die zich in het verhaal van Maria herkenden.  

Hoe herkenbaar kan het leven van Maria worden vertolkt met hedendaagse liederen.  

Alsof de tijd heeft stilgestaan. De vertolking van het lied van Claudia de Brei “Mag ik dan bij 

jou…”. En “Leun op mij” van  Ruth Jacott. En “Miracle” van Ilse de Lange. En “Could we start 

again” van Andrew Lloyd Webber. En “Unwritten”van Natasha Bedingfield.  En “Run”  

van Angels Rule. En “ Omarm me” van BLØF“. En “Have a little Faith” van John Hiatt. 

Wat een prachtige vertolking van deze nummers met die sprekende bijpassende teksten door de 

solisten.  

En afsluitend met “Eén wereld” waarmee het koor het publiek in de zaal niet alleen 

in de benen kreeg, maar ook enthousiast liet meezingen en klappen. 

Dan ben je en voel je je één, één wereld. 

Het publiek was geraakt door deze vertolking van het leven van Maria en liet dat weten met een 

staande ovatie. Het was geweldig.  

 

Namens de werkgroep “Maria Passie”, Haarle 

Trees Schoot Uiterkamp-Kortstee 
 

  

https://www.google.nl/search?q=Ruth+Jacott&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDYwLckqsahS4tLP1TcwSakqNkjWUspOttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKLCrJLC4BAHczsOxAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBtIWS5ZreAhWLyqQKHWjoAkUQmxMoATACegQICBAK
https://www.google.nl/search?q=Andrew+Lloyd+Webber&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDTNqjAzz0lT4tDP1TdIsyio0lLKTrbSzy0tzkzWL0pNzi9KycxLj0_OKS0uSS2ySiwqySwuAQDYz21DPgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiW0KH95ZreAhWCCuwKHZakCLwQmxMoATACegQIBhAK


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 St. Nicolaasga is 

begonnen. 

We gaan nu voor meer dan   250  

En we hopen dat het er nog meer worden. 

 

-----Daarom -------- 

Maak reclame  

 

Stuur links door  

 

Mail iedereen die je kent en niet kent. 

 

Like ons op face boek, 

Stalk kranten en tijdschriften 

Bel naar tv… 

We gaan voor Ahoi  ??????? 

Heb je nog foto’s ????? van het optreden  stuur ze naar mij  

Wie weet komen ze op de site  

De voorverkoop voor 

kaarten voor St.Nicolaasga is 

begonnen 

Voorverkoop € 10,-   

Kaarten aan de zaal €  12.50 

  


