
3e nieuwsbrief  

 De eerste repetities 

Lieve vrienden van de Maria Passie, 
 
Allereerst hebben we er nieuwe vrienden bij! 
Hartelijk welkom allemaal. 

 
Op 15 oktober hebben wij onze 3e repetitie gehad in de Dijnselburg in Zeist. 
Er waren enkele koorleden in Lourdes, op vakantie of ziek en zangrepetitor 
Roel was helaas ook afwezig. 
Maar onze Margje heeft het koor ook prima leiding gegeven, aan het einde 
van de repetitie dag zaten er weer twee liedjes in een stevige grondverf! 
 
De koorleden waren zeer enthousiast en hadden er zin in!   Heerlijk om te 
zien en te horen. 
 
Er was weer genoeg koffie, thee en koek voor de laatste 
keer gesponsord door de pelgrimsgroep uit Wierden. 
Ook de koorleden hadden weer het nodige snoep en 
koekwerk meegenomen en ook een emmer drop! 
We werden ook verrast met soep gesponsord door SAB 
catering uit Zwanenburg! 
Jullie merken het : we worden verwend. 
Het doet ons goed dat er zo veel met ons meeleven. Onze dank daarvoor. 
 
De datum van de VRIENDENDAG is bekend dus noteer maar in de agenda..... 
Zaterdag 22 april 2017 gaan we een speciale dag voor jullie maken waarin jullie 
even mogen gluren in de "keuken" van de Maria Passie! 
Tegen die tijd zullen we alle gegevens doorgeven.  
Voor nu zijn jullie weer even op de hoogte, tot de volgende nieuwsbrief.                        
 
Lieve groeten van, 
Annemarie van Leen -  Janssens  
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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 

van de eerste repetities. en 

nieuws over vrienden van 

Aquero 



Op 5 november hebben wij ook de 3e repetitiedag gehad. Een aantal nummers staat al goed in de steigers. 
Als je de nummers hoort, springen bij sommige mensen de tranen in de ogen. Heerlijk wat een inzet en 
wat een samenwerking. 

 

Een aantal foto’s van de repetities.  

 
 
 
 
 
 

 

       Vrienden van de Mariapassie  

             Wilt u ook vrienden worden van de Mariapassie    ?????????? 

Dat kan 

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  

NL63 t.n.v. de stichting Aquero Mw. J. van Tunen. 

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. 
 
 
 
 
De volgende repetitie is op zaterdag 10 
december. 

 

 

 

 

Opgeven voor het koor kan nog……... 

Neem dan contact op met ons. 

De locatie waar wij repeteren is; 

De Dijnselburg: adres Amersfoortseweg 10 3705 GJ Zeist 

 

 

Unwritten 

Open je ogen   Eén wereld 

       I won ’t give up  ? ? ? ? ? ?  

 

 
Met verrassend eten en drinken mensen gelukkiger maken, dát is al 60 jaar de passie van SAB Catering! 

U vindt het in ons DNA. In de top van grootste spelers binnen de contractcatering in Nederland, is SAB 

Catering een Nederlandse, 100% zelfstandige onafhankelijke organisatie met een verhaal. Bij SAB 

maakt ieder mens het verschil en samen met onze ruim 600 SAB’ers ondernemen we proactief, 

gastgericht, maatschappelijk betrokken en met durf. Van bedrijfscatering, evenementen- en 

scholencatering tot facilitair beheer en commerciële horeca. Dagelijks ontvangen onze SAB’ers 25.000 

gasten. Op méér dan 225 locaties door heel het land. Laat u verrassen en inspireren door onze 

concepten op maat. Ervaar onze slogan ‘Goed eten houdt mensen bezig’: die woorden staan voor de 

energie, inspiratie en vitaliteit die goed en verrassend eten u heel de dag geeft. Als gast merkt u dit 

elke dag. 

mailto:ejm.elferink@gmail.com
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