
5e nieuwsbrief  

  
Verslag van een repetitiedag door: 

Lodewien Zwart 

Even meegenieten van een Mariapassie repetitie 

 

Het is zaterdag 4 februari en we zijn op weg naar Zeist voor een 

repetitie van de Mariapassie. En we hebben er zin in! Na ons 

minioptredentje in de Flint, begint het toch wel serieus te kriebelen.  

Er zijn al heel wat mensen als we binnen komen, het is altijd zo'n 

warm welkom, iedereen is lief en aardig en de begroeting van 

Annemarie ontroerd mij keer op keer. De meeste mensen kenden wij 

nog van de ontmoeting of van één van onze Lourdesreizen, het voelt 

dus ook een beetje als een reünie. En het wordt steeds spannender 

maar ook serieuzer. 

  
Na een heerlijk kopje koffie en er is ook altijd heel veel lekkers (waar 
komt dat toch steeds vandaan?) is het tijd om te beginnen! 
Na de mededelingen van Annemarie en Roel, die het script klaar 
heeft, het gaat nu toch wel op een productie lijken, zingen we in met 'I won't give up', wat is het 
fijn zingen met zoveel alten om mij heen! En dan zegt Margje, 'nu zonder de tekst voor je neus' 
en dat ging ook nog redelijk zelfs bij de tongbreker in dit prachtige nummer. Nu verder met ‘Mary 
did you know’, het mooiste maar ook het moeilijkste nummer van de Mariapassie. Om half één, 
tijd voor een boterhammetje en we ruiken alweer soep, wat ontzettend lief is dat toch soep van 
onze lieve cateringdame Henny !!!! , die dat zomaar even voor de lol voor ons doet! Wat een 
schat! Iedereen klets weer even bij met elkaar, er wordt veel gelachen en soms is er ook tijd voor 
een ernstig moment. En dan gaan we weer verder met Maria, ik weet zeker dat het straks 
prachtig klinkt, Roel stampt het er met veel geduld in en ik hang aan Margjes lippen, want dan 
volg ik vanzelf het ritme. Iedereen wordt een beetje moe en we gaan verder met ‘Omarm me’ 
opnieuw gearrangeerd door mijn lieve Nick, dat was een makkie na Mary! Nog even lekker 
nagalmen met ‘Open je ogen’ en het is tijd om te stoppen. Het was een heerlijke en heftige 
repetitie, en volgens mij ging iedereen met een goed gevoel naar huis. Wij mogen dan heerlijk 
door de mooie Zeisterse bossen weer naar huis rijden, ik heb nu al zin in de volgende keer, thuis 
goed oefenen met Roel die steeds zegt, 'succes alten' zo leuk.   
 Tot maart allemaal. 

Lodewien Zwart-Knottnerus 
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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 een repetitie 

door een van de koorleden  en 

een heel klein stukje script 

 



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 Maart  in 
De Dijnselburg: adres Amersfoortseweg 10 3705 GJ Zeist 

 

 

 

 

Omarm me       Unwritten 

Open je ogen Eén wereld 

   I won ’t give up       Mary did you know 

Ken je mij. 

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 

 

 

Tipje van Script. 

Introductie 

De jonge Maria 

Maria en Jozef  

Verkondiging van de engel 

Zwangerschap en oordeel 

Geboorte van Jezus 

Vlucht naar Egypte 

Leven in Nazareth 

Dood van Jozef 

Jezus in de openbaarheid 

Lijden van Jezus 

Sterven van Jezus 

Het leven gaat door  

Verschijningen   

 

 


