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Zaterdag morgen. Het is redelijk mooi weer en al vroeg 
gingen we op pad om maar op tijd in Zeist te kunnen 
zijn. Uit heel het land kwamen de zangers en 
zangeressen. Uit het diepe 

zuiden maar ook uit alle andere 
windstreken.  
Dankzij de mooie aanwezige 
aanwijsborden konden de meeste 
mensen de repetitieruimte en 
parkeerplaats op de mooie locatie snel 
vinden.  

Na een heerlijke 
welkomstkoffie 
(die net als de thee 
en koekjes 
gesponsord is door 
de Lourdes groep 
uit Wierden), en 
gezet werd door Henny werd een kleine 
kennismakingsronde  gehouden waarbij iedereen een naam sticker op kreeg was 
het dan eindelijk zover. Het team stelt zich voor en legt uit wat in grote lijnen de 

bedoeling is en dan……. de stemmen worden losgemaakt en de eerste noten worden gezongen.  35 
dolenthousiaste mensen die allemaal het beste beentje ( lees toontje) willen voorzetten.  Na een paar 

pogingen klinkt al best redelijk.  
                                 Old and Wise. 4 stemmig.  
De meesten hadden zich goed voorbereid en daarom klonk het bij de 4e 
poging al bijna perfect. 
Menig traantje werd er even stiekempjes weg gepinkt. Jaren van 
voorbereiding en dan nu de eerste stap. Heerlijk wat een gevoel van 
opluchting. Tegen 2 uur zijn we gestopt met zingen en kon iedereen 
aangeven of ze bij het projectkoor bleven of dat ze toch wilden stoppen.  
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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 toedicht, op de 

hoogte te brengen van de 

nieuwe ontwikkelingen 

m.b.t. de Mariapassie. In 

deze uitgave zal een 

verslag zijn opgenomen 

van de sing-in   



Daarna was het de beurt aan de zangers en zangeressen die ook voor een solistisch optreden gingen. Ook 
tijdens deze voorzingsessie was het af en toe muisstil en de meeste aanwezigen waren 
aangenaam verrast door datgene wat werd aangeboden.  Roel en Margje en Annemarie……..  heel veel 
succes met het verder uitzoeken  en bewerken van de  muziek en tekst  en wat er verder nog nodig is om 
een mooie voorstelling in elkaar te draaien.  

 
Een aantal foto’s van een zeer geslaagde dag.  
   

 

Opgeven voor de Meezingen kan nog door op deze link te drukken of volgende tekst 

http://goo.gl/forms/JZR787SpPL in uw browser balk te kopiëren   

De repetitieplaats is bekend. Hier is ook de Sing-in 

De Dijnselburg: adres Amersfoortseweg 10 3705 GJ Zeist 

 

 

Kijk ook even op de web-site  http://www.demariapassie.nl/ 

Of de facebook pagina van      de Maria passie 

http://goo.gl/forms/JZR787SpPL
http://www.demariapassie.nl/

