
4e nieuwsbrief  

 De compilatie 
           Op  de                           Dag 

Lieve vrienden  

 

Het was 7 januari en we gingen ervoor.....de VNB dag waar wij ons voor het eerst mochten 

presenteren. 

Hard voor gewerkt.....maar op DE dag dat het gebeuren "moest" , was het glad…….. 

hééél glad s morgens.  

Toch de auto in gestapt en gegaan natuurlijk want het was "onze"dag. 

Met goede zin en vertrouwen ging ik op pad met m'n trouwe maatje Henny. 

En ja hoor, we zijn veilig in Amersfoort aangekomen. 

 

Velen hebben de trein genomen en met elkaar veel plezier gehad. 

Sommige uit het zuiden zijn ook in de auto gestapt maar na een paar kilometer 

weer huiswaarts gegaan omdat ze glibberend en glijdend over de weg gingen 

......inderdaad te gevaarlijk. 

Dus uiteindelijk met de helft van het koor gestart en gerepeteerd. 

Margje gaf het koor vertrouwen en hele goede moed en uiteindelijk hebben wij een 

uitstekende compilatie ten gehore gebracht!! 

Drie liedjes met het koor en één lied door Marjolein solistisch gezongen met een uitstekende 

pianobegeleiding van Nick.  We waren met ons 

"allen" trots en blij dat we de Maria Passie zo'n 

mooi impuls hebben kunnen geven. 

Ook de stand van ons, heeft nieuwe vrienden van 

de Maria Passie opgeleverd en een nieuw koorlid. 

Wij heten jullie allemaal van harte welkom. 

Het koorlid zien we 4 febr. as op de repetitie en de 

vrienden mogen 22 april in de agenda noteren om 

de speciale vrienden dag mee te beleven in Zeist. 

 

Tot de volgende nieuwsbrief, 

Annemarie     

Nieuwsbrief 
de Mariapassie. 1/19/2017 4e nieuwsbrief 

 



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 

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/


 
De volgende repetitie is op zaterdag 4 februari in 
De Dijnselburg: adres Amersfoortseweg 10 3705 GJ Zeist 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unwritten 

Open je ogen Eén wereld 

   I won ’t give up       Mary did you know 

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 

 

 

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 


