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Door:                     Marja Stalvord en Wil Blom 

 

Maria Passie raakt je diep in je hart 

Op 12 januari was de uitvoering van de Maria Passie in de Franciscuskerk in Oudewater. 

Het was in meerdere opzichten overweldigend: de belangstelling was enorm, de 

kaartverkoop meer dan prima en de uitvoering zelf was zeer indrukwekkend. 

 

Hoe het is gegaan: 

Marja had de Maria Passie gezien in het voorjaar van 2018 in Amersfoort en was zo onder 

de indruk dat ze het mooi zou vinden dit ook in Oudewater te laten plaatsvinden. De 

werkgroep waar Marja het aan vertelde werd enthousiast en steunde het voorstel. En Wil 

bood aan samen met Marja de organisatie op zich te nemen. Marja en Wil werden een 

team!! 

Nadat de Locatieraad van onze parochiegemeenschap instemming had gegeven werd in 

overleg met de Maria Passie groep de datum bepaald: 12 januari 2019. De kerk werd 

gereserveerd en wij, Marja en Wil  maakten onze eerste afspraak met Annemarie. 
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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 is 

een verslag opgenomen van 

Oudewater.  De kaartverkoop 

voor Denekamp   loopt al en 

ook Huissen beloofd druk te 

worden. 

 



 

Op 20 juni  maakten we kennis, het was een warm gesprek en we hoorden meer over de 

organisatie van het geheel. We maakten een groeps-app aan met Annemarie waar we in 

de maanden daarna veel gebruik van hebben gemaakt. En toen begon ons werk, met in de 

eerste plaats veel PR om zoveel mogelijk mensen te interesseren en dus zoveel mogelijk 

kaarten te verkopen. We stuurden meerdere maanden kopij naar ons Parochiemagazine, 

vertelden er over in de kerk, stonden op de Kerstmarkt, hingen posters op en vertelden zo 

veel mogelijk over de Maria Passie aan familie, vrienden en kennissen. 

 

Ook waren er interviews met plaatselijke kranten en 

de plaatselijke radio. 

Op meerder plaatsen in onze parochie konden 

kaarten gekocht worden evenals in twee winkels in 

Oudewater. 

Langzaam kwam de kaartverkoop op gang en het 

was best spannend of we het gestelde doel van 250 

kaartten gingen halen. 

Uiteindelijk zijn er in totaal 377 kaarten verkocht!!!!!  

Een record voor de Maria Passie!!!! 

 

En toen was het zover. 12 januari 2019. 

 ’s Middags kwam het gezelschap aan en maakten we kennis met de hele cast van de Maria 

Passie. Wat een fijne groep mensen!!!  Na koffie met gebak gingen zij oefenen in de kerk, 

waar de liturgische ruimte inmiddels vergroot was voor het optreden. Daarna hebben we 

heerlijk met elkaar gegeten en ging de club zich verder voorbereiden voor de avond. 

 

En het optreden was overweldigend!!! 

De groep bracht het levensverhaal van Maria 

indringend en realistisch ten gehore. Het enthousiasme 

en de inzet van deze groep mensen was voor iedereen, 

jong en oud, gelovig of ongelovig, van begin tot einde 

inspirerend en aansprekend. In heel veel aspecten van 

wat Maria ooit overkwam, was herkenning, want het 

leven van Maria kent veel gelijkenissen met levens van 

de mensen van nu. Het publiek werd keer op keer 



geraakt en ontroerd door de liederen en/of teksten. Na afloop was er dan ook heel veel lof 

voor deze prachtige voorstelling en ook de daaropvolgende dagen hebben we nog heel 

veel positieve reacties gekregen.  

 

Ontroerd en geraakt kijken we er met veel dankbaarheid op terug, mede door de hulp van 

nog veel andere vrijwilligers. We voelen ons bevoorrecht dat we dit hebben mogen 

meemaken. 

Marja Stalvord en Wil Blom 

 

 

Op de website: 
 Wát een prachtige avond! 

Vanavond samen met mijn moeder genoten van jullie mooie Maria Passie. Prachtige zang van bij het verhaal 

passende nummers. En dan de link naar de huidige tijd! Jullie straalden verbondenheid met elkaar uit- mooi om 

te zien. Blij dat Marja en Wil jullie naar Oudewater haalden. Dank voor deze mooie avond!  

 
Wat n prachtige avond in de st.Fransicuskerk in Oudewater ! En zoveel publiek....ongelooflijk! Wij, de 

cast van de Maria Passie hebben het geweldig gevonden we werden gedragen???? Wij bedanken de 

mensen die naar ons toe kwamen om de Maria passie te zien en te horen????!de stichting Aquero is ook 

zeer blij met jullie bijdrage.tot ziens. Groeten van n zeer trotse productieleider, Annemarie van Leen 
Janssens??  

 

 

Maria 
Bron van Hoop en Liefde, 

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

 
Ootmarsum heeft een grote campagne gestart in de krant. Hieronder het verslag. 

 

 22 Jan 2019     Geplaatst Door Redactie     Kerk En Geloof, Kunst & 

Cultuur     Maria Passie, RK Simon En Judas 

Voorstelling over ‘Het leven van Maria’ 

uitgebeeld met moderne touch en 

herkenbare songs 
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“Wij zijn erg blij en eigenlijk ook wel  trots dat de voorstelling over het leven van Maria naar Ootmarsum 

komt,” vallen Marian Oude Elberink-van der Aa en Henk Eertman met de deur in huis.  Deze beide 

parochianen vormen onderdeel van de plaatselijke organisatie, die de randvoorwaarden voor deze Maria 

Passie op een goede wijze willen invullen. “We zijn heel erg enthousiast,” vervolgt het tweetal, “Samen 

met Ingrid Schraven en Bert Elferink, webmaster en PR van Aquero en betrokken vrijwilligers hebben we 

dit aanbod opgepakt om deze voorstelling van de Maria Passie naar Ootmarsum te halen. Het pastoresteam 

kwam met het voorstel om dit spektakel in de parochie Lumen Christi te organiseren. De Simon en 

Judaskerk bleek hiervoor de meest geschikte kerk en dus kwam men bij ons als Pastoraatsteam met de 

prangende vraag om dit verder in te kleden. We hebben ons er in verdiept, verschillende gesprekken 

gevoerd en gelet op de reacties op de voorstellingen in andere plaatsen zijn we tot de conclusie gekomen 

dat we deze uitdaging aan moeten gaan,” vertellen Marian en Henk. 

Breed gedragen 

Het project ‘De Maria Passie’ komt uit de koker van Annemarie van Leen, Margje Vleck en Roel 

Verheggen.  Zij ontmoetten elkaar in 2005 tijdens de musical ‘De Ontmoeting’ uitgevoerd in opdracht door 

de stichting Aquero.  Deze stichting beheert een fonds, waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen 

om een reis naar Lourdes financieel voor hen mogelijk te maken. “Dat maakt deze voorstelling ook wel 

heel bijzonder, want de Maria Passie wordt uitgevoerd door amateurs onder leiding van enkele 

professionals. Het project wordt heel breed gedragen en de opbrengst komt, na aftrek van de gemaakte 

kosten, geheel ten goede aan de stichting Aquero. Zij zorgen er voor dat mensen, die een pelgrimstocht 

naar bijvoorbeeld Lourdes niet kunnen betalen, toch als pelgrim op reis mogen gaan.  Ook dat maakt het 

hartverwarmend om je schouders onder dit project te zetten,” geven Marian en Henk hun motivatie aan. 

 
Voor iedereen die Maria een warm hart toedraagt 

In de Maria Passie staat uiteraard de persoon Maria centraal. Allerlei zaken worden vanuit haar perspectief 

belicht. “Het mooie is echter dat er een duidelijke koppeling is gemaakt naar de huidige tijd. Maria is een 

fascinerende vrouw, een baken en een licht in het duister. Zij vormt de verbinding met Lourdes en staat 

daarmee aan de basis van deze voorstelling,” laat Bert Elferink weten. “Maar ook wat ze mee heeft 

gemaakt in haar leven is heel goed te begrijpen. Haar onverwachte zwangerschap. Haar vriend Jozef, die 

toch in haar blijft geloven. Na een zware reis volgt de bevalling in Bethlehem. Vervolgens het moederschap 

en het om  moeten gaan met de bekendheid van Jezus wat gepaard ging met trots, twijfel, angst en hoop. Ze 

bleef kiezen voor haar kind en op het laatst leed ze mee met Jezus. Ze verloor haar kind en kwam in een 

fase van rouw en verdriet. Toch hervond ze het geloof en bleef ze een krachtige vrouw. Al deze aspecten 

zijn ook in deze tijd voor jong en oud heel herkenbaar en dat maakt deze voorstelling over het leven van 

Maria toch ook weer heel actueel. Deze Maria Passie brengt op een vernieuwende wijze en voor iedereen 

verstaanbaar het leven van Maria voor het voetlicht. Dat gebeurt met moderne touch en hedendaagse (pop) 

muziek. Het is een prachtige voorstelling geworden, die door heel Nederland is gegeven in theaters, kerken 



en gemeenschapshuizen. De reacties zijn lovend en dus alle reden om jezelf te overtuigen van deze 

voorstelling door naar Ootmarsum te komen en zelf getuige te zijn van deze bijzondere voorstelling,” laat 

een enthousiaste Ingrid Schraven weten. 
 

 

 

 

Maria Passie in Ootmarsum 

Op zaterdag 9 februari vindt de Maria Passie plaats in de R.-K. kerk Simon en Judas 

in Ootmarsum. De theatervoorstelling begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te verkrijgen 

door 10 euro over te maken op de rekening van Aquero: NL63 INGB0008328858 of 

bij de VVV in Ootmarsum. Ook kan men zich melden bij dominee Annerie Snier van 

de Protestantse kerk of bij leden van het Pastoraatsteam. “Het is een voorstelling, die 

bij een groot publiek bekend moet worden. Dus ook mensen uit omliggende plaatsen, 

en dat kan heel Twente of zelfs daarbuiten zijn, heten we van harte welkom. Deze 

Maria Passie verdient een volle kerk. Het is voor een goed doel, maar daarnaast zorgt 

de voorstelling voor emotie, ontroering en inspiratie. Met het laatste nummer mag 

iedereen meezingen en delen in deze emotie en daarom kunnen mensen zich opgeven 

om aan deze apotheose een bijdrage te kunnen leveren. Het publiek kan genieten van 

prachtige zang met bijpassende, moderne liederen van Bløf, Trijntje Oosterhuis, Claudia de Breij en 

Natasha Bedingfield. Het geheel staat onder leiding van Roel Verheggen, Annemarie van Leen-Janssens, 

Margje Vleck en Nick Zwart. Het wordt top in de Simon en Judaskerk, want dit is een voorstelling, die je 

niet mag missen,” besluiten Marian oude Elberink – van der Aa en Henk Eertman. 

Wie nog meer wil weten over de theatervoorstelling vindt veel informatie op de site www.demariapassie.nl. 

 

 

  

 

 

 

  

http://www.demariapassie.nl/


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
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Hierboven zien jullie dat de voorverkoop is begonnen. 

We gaan nu voor meer dan   350  

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 Ootmarsum,  

Huissen, Aalten en Boxmeer  

is begonnen 

Voorverkoop € 10,-   

Kaarten aan de zaal €  12.50 

  


