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Welkom 
 

Het Christelijk Oratoriumkoor Woerden heet u van harte 
welkom bij ons concert dat vanavond in het teken staat van 
muziek van Franse componisten, van Barok tot (laat) 
Romantiek. Aan de hand van mooie muziek leiden wij u door 
de eeuwen heen en laten u horen en ervaren hoe de tijd van 
invloed is geweest op de diverse composities. 
Beginnend in 16de eeuw met een homofone en een polyfone 
zetting van Psalm 1, gevolgd door Psalm 119, richting de  
17de eeuwse vertolkingen van de “verloochening van Jezus 
door Petrus”, een zetting van Psalm 130 en een vroeg 20ste 
eeuwse vertolking van Psalm 150. 
 

Voor de pauze kunt u nog genieten van het overbekende Panis Angelicus, nu in de 
originele uitvoering voor koor en tenor en het ontroerende Ave Verum van Saint 
Saëns, als opmaat naar het hoogtepunt van deze avond; de Messe Solennelle in 
Cis klein Opus 19 van Louis Vierne, een mis voor 2 orgels en koor. 
 
Het is de eerste keer dat deze mis integraal in Woerden ten gehore wordt gebracht, 
waardoor wij dus terecht kunnen spreken van een première. Zoals u ziet gaat ons 
koor premièrestukken niet uit de weg, zo heeft u in Woerden al eerder kunnen 
genieten bij onze Woerdense premières  van o.a. de Mattheus Passion van J.S. 
Bach, de Messa di Gloria van G. Puccini en recent het Oratorium Saul van G.F. 
Händel. Op voorhand mogen wij u nu al informeren omtrent onze volgende 
première medio 2012: de Messiah in de bewerking van Wolfgang Amadeus Mozart. 
 
Het orgel in de Opstandingskerk, in samenspel met het kistorgel, zorgen voor een 
perfecte muzikale omlijsting van het gezongen woord. 
 
In dit programmaboekje vindt u achtergrondinformatie over de te zingen muziek en 
de componisten, alsmede over de dirigent, ons koor, de solist en uitvoerende 
musici. 
 
Wij danken ook onze vrienden. Door hun financiële bijdragen heeft u wederom 
mogen genieten van ons concert. Bent ook u van mening dat het Christelijk 
Oratoriumkoor deze concerten moet kunnen blijven organiseren en uitvoeren, dan 
vragen wij u om ook “vriend van ons koor te worden”. Onze koorleden kunnen u 
hierover verder informeren. 
 
Wij, koor, dirigent, solist en musici wensen u veel luisterplezier toe. 
 
Pieter Hagendijk 
voorzitter Christelijk Oratoriumkoor Woerden 
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Programma 
 
Psalm 1 (homofone zetting)  Claude Goudimel 
Psalm 1 (polyfone zetting)   Claude Goudimel 
Psalm 119    Claude Goudimel 
Lauda Sion    Marc-Antoine Charpentier 
De Profundis (Psalm 130)   Marc-Antoine Charpentier 
Le Reniement de St. Pierre  Marc-Antoine Charpentier 
Choral 3 in A-mineur   César Franck 
Ave Verum    Camille Saint-Saëns 
Quam Dilecta (Psalm 84)   Camille Saint-Saëns 
Panis Angelicus    César Franck 
Psalm 150    César Franck 
Pauze 
Messe Solennelle in Cis klein Opus 16 Louis Vierne 
 
Muziekteksten en Nederlandse vertalingen  koorstukken 
in programmavolgorde 
De Nederlandse vertalingen komen uit diverse Bijbel- en liedvertalingen, steeds is 
gezocht naar de vertaling die het dichtst bij de intentie en de woorden van de 
liedtekst komt. 
 
Psalm 1 (Homofone en Polyfone zetting) 
Claude Goudimel    Koor 
 
Voor Psalm 1 geven wij u twee vertalingen waaruit ook hier blijkt dat tijd en 
omgeving het kiezen van de juiste woorden sterk heeft bepaald, waarbij de 
psalmberijming van Perus Datheen een letterlijke vertaling vanuit het Frans is. 
 
 
Qui au conseil des malins n'a esté, 
Qui n'est au trac des pécheurs arresté 
Qui des moqueurs au banc place n'a 
prise : 
Mais nuict et jour la Loy contemple et 
prise 
De l'Eternel, et en est désireux : 
Certainement cestui-la est heureux. 

Berijming Petrus Dathenus 
Die niet en gaet in den godloosen raet. 
Die op den wech der sondaren niet 
staet. 
En niet en sit by de Spotters onreyne. 
Maer dach en nacht heeft in Gods Wett 
alleyne al zijnen lust: Jae spreeckt daer 
van eenpaer. 
Die mensch is wel ghelucksalich 
voorwaer 
 
Nieuwe Bijbelvertaling 
Gelukkig de mens die niet meegaat met 
wie kwaad doen, die de weg van 
zondaars niet betreedt, bij spotters niet 
aan tafel zit maar vreugde vindt in de 
wet van de HEER en zich verdiept in 
zijn wet, dag en nacht. 
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Psalm 119 
Claude Goudimel    Koor 
 
 
Bien-heureuse est la personne qui vit. 
Avec entiere et saine conscience, 
Et qui de Dieu les sainctes loix ensuit. 
Heureux qui met tout soin et diligence. 
A bien garder ses statuts precieux, 
Et qui de luy pourchasse la science. 

Nieuwe Bijbelvertaling 
Gelukkig wie de volmaakte weg gaan 
en leven naar de wet van de HEER, 
gelukkig wie Zijn richtlijnen volgen, Hem 
zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven 
geen onrecht, maar gaan de wegen die 
Hij wijst. 

 
 
Lauda Sion 
Marc-Antoine Charpentier   Tenor en kistorgel 
 
 
De Profundis (Psalm 130) 
Marc-Antoine Charpentier  Koor en kistorgel 
 
 
De profundis clamavi ad te, Domine; 
Domine, exaudi vocem meam. 
 
 
Fiant aures tuae intendentes in vocem  
deprecationis meae.  
 
Si iniquitates observaveris, Domine, - 
Domine, quis sustinebit? 
Quia apud te propitiatio est; et propter 
legem tuam sustinuite, Domine. 
 
Sustinuit anima mea in verbo ejus; 
speravit anima mea in Domino. A 
custodia matutin ausque ad noctem, 
speret Israel in Domino; quia apud 
Dominum misericordia, et copiosa apud 
eum redemptio. 
Et ipse redimet Israel ex omnibus 
iniquitatibus ejus. 
 
De profundis clamavi ad te, Domine; 
Domine, exaudi vocem meam. 

Nieuwe Bijbevertaling 
Uit de diepte roep ik tot u, HEER,  
Heer, hoor mijn stem,  
wees aandachtig, luister  
naar mijn roep om genade.  
Als u de zonden blijft gedenken, HEER,  
Heer, wie houdt dan stand?  
 
Maar bij u is vergeving,  
daarom eert men u met ontzag.  
Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit 
naar hem en verlangt naar zijn woord,  
 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer 
dan wachters naar de morgen, meer 
dan wachters uitzien naar de morgen.  
Israël, hoop op de HEER!  
Bij de HEER is genade, bij hem  
is bevrijding, altijd weer.  
Hij zal Israël bevrijden  
uit al zijn zonden. 
 
Uit de diepte roep ik tot u, HEER,  
Heer, hoor mijn stem,  
wees aandachtig, luister  
naar mijn roep om genade.  
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Le Reniement de St. Pierre (De verloochening door Petrus)  
Marc-Antoine Charpentier  Koor en kistorgel 
 
 
Tunc respexit Jesus Petrum et  
recordatus est Petrus verbi Jesu, et 
egressus foras, flevit amare. 

Herziene Staten Vertaling 
En toen zag Jezus naar Petrus. Petrus 
herinnerde zich de woorden van Jezus 
en weende bitter. 

 
Choral 3 in A-mineur  
César Franck     Hoofdorgel 
 
Met in zijn hoofd de klank van het orgel in de Sainte-Clotilde in Parijs, waar hij sinds 
de plaatsing van het orgel door Aristide Cavallé-Coll in 1858 organist was, werkte 
Franck tijdens de laatste maanden van zijn leven aan de Trois Chorals. Met deze 
gedurfde Synthesen van koraalkunst en fantasie zette de componist de kroon op 
zijn werk. De sonatevorm diende als uitgangspunt voor het derde “Choral en la 
mineur”. Het eerste thema verwijst duidelijk naar Bach (Prelude in a, BWV 543). 
Tegenover dit toccata-achtige thema staat een tweede thema, zangerig van aard, 
dat Franck als zijn koraalmelodie zag. Het slot van de melodie is de basis voor een 
subliem Adagio. Gecombineerd met de speelse beweging van het begin klinkt ten 
slotte weer de koraalmelodie, de sluitsteen van Francks leven en werk.  
 
Ave Verum 
Camille Saint-Saëns    Koor en hoofdorgel 
 
Ave verum corpus natum 
de Maria Virgine: 
Vere passum, immolatum 
in cruce pro homine: 
cujus latus perforatum 
unda fluxit cum sanguine:  
esto nobis praegustatum, 
in mortis examine. 
Amen. 

Gegroet, Lichaam geboren uit de 
maagd Maria. 
Die voor de mensheid waarachtig 
heeft geleden en aan het kruis 
geslagen is. 
Wiens zijde doorboord is, waaruit bloed 
heeft gestroomd. 
Degene die voor ons de beproeving 
van de dood heeft gesmaakt. 

 
Psalm 84: 1-5 
Camille Saint-Saëns   Koor en hoofdorgel 
 
Quam dilecta tabernacula tua, Domine 
virtutum! Concubiscit et deficit anima 
mea in atria Domini. 
Cor meum et caro mea exultaverunt in 
Deum vivum. 
 
Et enim passer invenit sibi domum, et 
turtur nidum sibi ubi ponat pullos suos 

Herziene Staten Vertaling   
Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE 
van de legermachten. 
Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van 
verlangen naar de voorhoven van de 
HEERE;  mijn hart en mijn lichaam  
roepen het uit tot de levende God. 
Zelfs vindt de mus een huis en de 
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altaria Tua, Domine virtutum, Rex meus 
et Deus meus. 
 
Beati, qui habitant in domo Tuo, 
Domine: in saecula seaculorum 
laudabunt Te. Amen. 

zwaluw haar nest, waarin zij haar 
jongen legt: bij Uw altaren, Heere van 
de legermachten, mijn Koning en mijn 
God.  
Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, 
zij loven U voortdurend. Amen. 

 
Panis Angelicus 
César Franck     Koor, Tenor en hoofdorgel 
 
Panis angelicus  
Fit panis hominum; 
Dat panis coelicus  
Figuris terminum: 
O res mirabilis!  
Manducat Dominum 
Pauper, servus et humilis. 

Het brood der engelen wordt het brood 
der mensen. 
Dit hemelse brood maakt een einde aan 
de schaduwen. 
O wonderbaar gebeuren! 
Arme, dienstknecht en geringe: gedenkt 
uw Heer! 

 

Psalm 150 
César Franck    Koor en hoofdorgel 
 
 
Halleluiah! 
Louez le Dieu, caché dans ses saints 
tabernacles, 
Louez le Dieu, qui règne en son immensité. 
 
Louez le dans sa force et ses puissants 
miracles; 
Louez le dans sa gloire et dans sa majesté. 
 
Louez le par la voix des bruyantes 
trompettes, 
Que pour lui le nébel se marie au kinnor, 
 
 
Louez le dans vos fêtes au son de tambourin, 
sur l’orgue et sur le luth chantez encor. 
 
Que pour lui dans vos mains résonne la 
cymbale, la cymbale aux accords éclatants et 
joyeux. 
 
Que tout souffle vivant, tout soupir qui 
s’exhale, dise: louange à lui, louange au Roi 
des cieux. 
 

Berijming: Hendrik Ghijsen 
Hallelujah. 
Zing alom, loof God in Zijn 
heiligdom. 
Loof Hem om Zijn grote macht in 
de hemel van Zijn kracht. 
Loof Hem om Zijn mogendheden;  
loof Hem om zo menig blijk van 
Zijn heerlijk koninkrijk, voor Zijn 
troon en hier beneden. 
Loof God met bazuingeklank, 
geef Hem eer, bewijs Hem dank. 
Loof Hem met de harp en luit, met 
de trommel en de fluit; loof Hem 
op uw blijde snaren. 
Laat het orgel overal zich aan ’t 
luide vreugdgeschal, juichend tot 
Gods glorie, paren. 
Loof God, naar Zijn hoog bevel, 
met het lieflijk cimbelspel; loof 
Hem met het hoormetaal van de 
vrolijke cimbaal. 
Dat Hem heel de schepping ere! 
Loof de God die eeuwig leeft. 
Al wat geest en adem heeft: 
Hallelujah. Loof de HEERE! 
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Messe Solennelle in Cis klein Opus 16 
Louis Vierne    Koor en beide orgels 
 
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison.  
 
Gloria in excelsis Deo. 
Et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. 
Gratias agimus tibi propter magnam 
gloriam tuam. 
Domine Deus, Rex caelestis, Deus 
Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. 
Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus 
Dominus. 
Tu solus Altissimus, Iesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei 
Patris. 
Amen.  
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
 
Osanna in excelsis.  
Benedictus qui venit 
in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.  
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem. 

Heer, ontferm U onzer. 
Christus, ontferm U onzer. 
Heer, ontferm U onzer.  
 
Eer aan God in den hoge. 
En vrede op aarde aan de mensen die 
Hij lief heeft. 
Wij loven U. Wij prijzen U. 
Wij aanbidden U. Wij verheerlijken U. 
Wij zeggen U dank voor Uw grote 
heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God 
almachtige Vader. 
Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon des Vaders. 
Gij Die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U onzer. 
Gij Die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed. 
Gij Die zit aan der rechterhand des 
Vaders, ontferm U onzer. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen 
de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus 
Christus. Met den Heiligen Geest, in de 
Heerlijkheid Gods des Vaders. 
Amen.  
 
Heilig, heilig, heilig 
Here God der heerscharen. 
Hemel en aarde zijn van uw heerlijkheid 
vol. 
Hosanna in de hoogste. 
Gezegend is hij die komt 
in de naam van de heer. 
Hosanna in de hoogste. 
 
Lam Gods, dat de zonden der wereld 
wegdraagt, ontferm u over ons. 
Lam Gods, dat de zonden der wereld 
wegdraagt, ontferm u over ons. 
Lam Gods, dat de zonden der wereld 
wegdraagt, geef ons vrede. 
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De componisten 
Claude Goudimel (±1505-1572) 
 

Claude Goudimel werd omstreeks 1505 geboren in de buurt van de 
Franse plaats Besancon. Over zijn leven is niet veel bekend. 
Vermoedelijk heeft hij nog enige tijd gestudeerd in Parijs, want in 
1549 was hij daar ingeschreven bij de universiteit. Goudimel was 
van oorsprong Rooms Katholiek, maar in 1557 werd hij Protestant. 
Dit heeft hij uiteindelijk met de dood moeten bekopen. 
 
Hij werd het slachtoffer van de moordpartijen in de 
Bartholomeusnacht, een massale moordpartij op de Franse 

protestanten, die plaatsvond in de nacht van 23 op 24 augustus 1572. In de loop 
van de daaropvolgende maanden verspreidde een golf van geweld zich over heel 
Frankrijk, waarbij uiteindelijk ongeveer 20.000 protestantse Hugenoten de dood 
zouden vinden. 
 
In de geschiedenis van de Psalmberijming heeft Claude Goudimel een plaats 
vanwege het feit dat hij de laatste, muzikale versie van het Geneefse Psalter 
verzorgde. Hij heeft voor alle psalmen een eenvoudige noot tegen noot zetting 
geschreven, maar ook versies in versierd contrapunt. De bewerkingen die in dit 
programma zijn opgenomen, zijn een voorbeeld van een eenvoudige noot tegen 
noot zetting. Vaak worden de psalmen van Goudimel als saai ervaren. Juist door 
hun eenvoud bezitten ze echter een grote kracht en schoonheid. Hij verzorgde 
voornamelijk harmonisaties voor de Psalmmelodieën voor huiselijk gebruik. 
 
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 

 
Hij was een leerling van Giacomo Carissimi in Rome. Na zijn 
terugkeer in Parijs werd hij privé-componist voor Maria van 
Guise (tot haar dood in 1688) en componeerde later voor de 
Comédie Française, waar hij samenwerkte met Molière. De 
samenwerking met de toneelgroep ging nog geruime tijd door 
na Molières dood in 1673. Rond 1688 werd Charpentier 
componist voor de Jezuïeten en in 1698 kapelmeester van de 
Sainte-Chapelle. 

 
Naast twee opera's en diverse toneelmuzieken schreef Charpentier veel 
kerkmuziek, onder meer tien Missen, een Requiem en andere liturgische muziek 
met instrumentale begeleiding, variërend van enkele instrumenten tot volledig 
orkest. 
 
De Prélude van zijn Te Deum in D groot voor solisten, koor en orkest fungeert sinds 
jaar en dag voor vele Europese televisiekijkers als herkenningsmelodie van 
Eurovisie-uitzendingen. De melodie was ook de basis voor de Eurovisiemars voor 
harmonieorkest. 
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César Franck (1822-1890) 
 
César-Auguste-Jean-Guillaume-Hubert Franck was een 
Frans componist, pianist, organist, dirigent en 
muziekpedagoog die in Luik werd geboren toen deze stad 
onderdeel was van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
Hij bracht het grootste deel van zijn leven door in Parijs en 
werd al in 1837, na enkele jaren Belgisch staatsburger te zijn 
geweest (en daarvoor Nederlands staatsburger), 
genaturaliseerd tot Fransman. 
 
In 1830 schreef zijn vader de jonge Franck (8 jaar) in aan het 

conservatorium van Luik, waar hij in 1834 de eerste prijs won in solfège en piano.  
In 1853 werd hij vaste organist, na dit korte tijd bij de Église Notre-Dame-de-Lorette 
te zijn geweest, van de Église Saint-Jean-Saint-François du Marais. 
 
Franck componeerde onder meer liederen ('Mélodies') voor zangstem met piano, 
kerkmuziek voor koor en orgel die bestemd was voor de Rooms-katholieke liturgie, 
opera's, oratoria en koormuziek. 
 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) 

 
Camille Saint-Saëns werd op 9 oktober 1835 geboren te 
Parijs en groeide op in een stimulerende sfeer. Met nog geen 
vier jaar schreef hij zijn eerste muziekstukjes.  
 
Het eerste optreden van Saint-Saëns vond plaats in de Salle 
Pleyel te Parijs in het jaar 1846. Bij zijn debuut in de Salle 
Pleyel deed hij het publiek verstommen door hen naar keuze 
een van de 32 pianosonates van Ludwig van Beethoven voor 
te spelen. Met een leeftijd van dertien jaar werd hij zonder 
problemen aangenomen op het conservatorium van Parijs. 
Zijn eerste symfonie schreef hij toen hij pas achttien jaar was. 

 
In 1886 componeerde hij Het Carnaval der dieren. Dit werd waarschijnlijk het 
bekendste werk van Saint-Saëns, maar hij heeft er geen noot van gehoord. Hij vond 
het stuk als serieus componist niet bij zijn imago passen en hield daarom een 
uitvoering tegen. De werken van Saint-Saëns hebben veel componisten beïnvloed, 
waaronder Gabriel Fauré en Maurice Ravel. Ook latere muzikanten lieten zich 
inspireren door zijn muziek. Zo scoorde Yvonne Keeley in 1977 in Nederland een 
nummer-1 hit met het nummer “If I Had Words”, dat ze met de Britse zanger Scott 
Fitzgerald zong. Het nummer was afgeleid van de variant van de Gregoriaanse 
Dies Irae-melodie die Saint-Saëns gebruikt in het presto uit de derde symfonie en 
bleef wekenlang in de hitparade staan. 
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Louis Vierne (1870-1937) 
 
Louis Vierne werd zo goed als blind geboren. Op zevenjarige 
leeftijd onderging hij een operatie waardoor hij zijn zicht 
gedeeltelijk terugkreeg. Vierne kreeg op jonge leeftijd 
muziekles van zijn oom, Charles Colin, hoboïst en organist, 
en winnaar van de Prix de Rome. Hij ging daarna studeren 
aan het Conservatoire National Supérieur de Musique, waar 
eerst voor korte tijd César Franck en, na diens overlijden in 

1890, Charles–Marie Widor zijn leermeesters waren. 
  
De muziek van Vierne sluit aan op die van César Franck. Ondanks zijn fysieke 
handicap ontpopte Vierne zich als een belangrijke componist in diverse genres en 
op diverse instrumenten. Hij gaf de orgelmuziek een nieuwe dimensie en werd 
gezien als een van de grootste organisten uit zijn tijd. 
  
Aan het einde van zijn 750-ste recital op 2 juni 1937 aan het Cavaillé-Coll-orgel in 
de Notre-Dame van Parijs werd hij, na het spelen van Stèle pour un enfant défunt, 
uit zijn Triptyque, geveld door een hartaanval, waarbij zijn voet op de E-toets van 
het pedaaltoets bleef hangen. Zijn goede vriend Duruflé was er getuige van. 
 
 
 
 
 
 

 
Staat uw  advertentie volgende keer op deze plaats ????? 

 
Wordt onze vriend !!!! 
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De uitvoerenden 
 
Christelijk Oratoriumkoor Woerden 
 
Het Christelijk Oratoriumkoor Woerden is opgericht in 1918 en telt nu ongeveer 40 
leden. Het repertoire van het koor doorloopt verschillende stijlperioden. In de 
afgelopen jaren zong het koor o.a. de Mattheus en Johannes Passion van J.S. 
Bach, Via Crucis van Liszt en Stabat Mater van Rheinberger. In januari 2008 werd 
Davidde Penitente en de Krönungsmesse van W.A. Mozart uitgevoerd. In 
Woerden’s zusterstad Steinhagen gaf ons koor in 2008 een concert samen met de 
Kantorei van de Evangelische Kirchengemeinde aldaar. Samen met het orkest van 
het Groene Hart hebben we in 2009 een concert gegeven met werken van Puccini 
en Mendelssohn. Ons laatste concert hebben wij op 6 november 2010 in de 
Petruskerk in Woerden gegeven en omvatte het Oratorium Saul van G.F. Handel. 
 
Als je van zingen houdt en graag wil weten hoe de grotere stukken zoals de 
Mattheus Passion van Bach of de Schöpfung van Händel in elkaar zitten, zal je het 
naar je zin hebben bij ons koor. De dirigent zal je stapsgewijs meevoeren in de 
werken. Je leert je eigen stempartij samen met het koor en met wat zelfstudie, en al 
zingende ontvouwt zich de pracht van de stukken. Jouw stem voegt zich naar die 
van je partij, de partijen voegen zich naar elkaar en voor je het weet sta je in een 
van de Woerdense kerken een oratorium ten gehore te brengen.  
 
U bent van harte welkom tijdens onze repetitieavond; iedere woensdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in de Maranathakerk aan de Molenvlietbaan in Woerden. Ook 
projectzangers zijn bij ons van harte welkom. Zie voor meer informatie de website 
van onze dirigent: www.jurriaangrootes.nl of bel Liesbeth Loeve (0348-423365) 
voor uw mogelijkheden. 
 
Jurriaan Grootes (Dirigent) 

 
Jurriaan Grootes studeerde Muziekwetenschap aan de 
Universiteit Utrecht en koordirectie aan de conservatoria van 
Hilversum en Amsterdam. Tevens volgde hij masterclasses 
bij Hans van den Hombergh, Jos van Veldhoven, Ton 
Koopman, Peter Kooy e.a. en cursussen zoals de Kurt 
Thomas Cursus en de muziektheater-cursus van het SNK. 
 
In 2001 dirigeerde hij op het slotconcert van een 
internationale Masterclass door Marcus Creed. Hij dirigeert nu 

de COV NW-Veluwe te Harderwijk, kamerkoor BonTon te Utrecht, het Christelijk 
Oratoriumkoor te Woerden, het Vrouwenkamerkoor Driebergen e.o, de popkoren 
van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) en het RIVM-koor Chantez. 
 
Daarnaast arrangeert hij koormuziek en muziektheaterwerken, en is hij docent bij 
de stichting Buitenkunst en de Utrechtse Zangzondagen. Als zanger treedt hij 
incidenteel solistisch op; met de Nederlandse Bachvereniging en met Cappella 
Amsterdam zong hij op diverse concerten en CD-opnames. 
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Geerten Liefting  (Hoofdorgel) 
 
Geerten (Nijkerk, dec. 1983) volgde orgellessen bij Nico Blom 
en Christiaan Ingelse. Vervolgens   studeerde hij Orgel, 
Kerkmuziek en Improvisatie aan het Utrechts Conservatorium 
bij o.m Reitze Smits, Arie Eikelboom. In augustus 2009 
studeerde hij Cum Laude af. Tevens studeerde hij 
improvisatie bij Cor Ardesch en Hayo Boerema en volgde 
verschillende masterclassen bij o.m Naji Hakim, Wolfgang 
Seifen en Thierry Escaich.  Als organist was hij tot 2005 
verbonden aan de Grote of St. Bartolomeüs te Schoonhoven 
en als Cantor-organist tot 2007 aan de 'SOW' gemeente “De 
Wingerd” te Krimpen aan de Ijssel. 
 
Sinds augustus 2007 is hij dirigent- organist van de Heilige 

Bonaventuraparochie te Woerden. Tevens is hij sinds 2006 Vesperorganist van de 
Domkerk te Utrecht.   
Als organist geeft hij regelmatig soloconcerten en begeleidt meerdere koren. Zo gaf 
hij soloconcerten in o.m de Domkerk Utrecht, Grote kerk Rotterdam, Nieuwe kerk 
Amsterdam. Meerdere malen verleende hij zijn medewerking aan radioprogramma's 
zoals 'Woord op Zondag'.  Geerten is daarnaast actief als docent en componist. 
 
Jeroen de Haan  (Kistorgel) 
 

Jeroen de Haan (1968) volgde het eerste deel van zijn 
opleiding tot musicus in deeltijd aan de Schumann Akademie. 
Vanaf 2003 richtte hij zich full-time op zijn studie en 
werkzaamheden in de (kerk)muziek. Hij vervolgde zijn 
opleiding aan het Rotterdams Conservatorium. Daar 
studeerde hij orgel bij Aart Bergwerff en kerkmuziek bij Aart 
Bergwerff, Hans van Gelder en Arie Hoek, volgde cursussen 

bij Willem Tanke (orgel- oeuvre Olivier Messiaen) en bij Stéphane Béchy (Franse 
orgelliteratuur in de 17e en 18e eeuw).  
Jeroen is sinds 1999 cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse kerk in Woerden 
en de vaste bespeler van het jongste, nog bestaande, Bätz-orgel uit 1846. Hij is 
dirigent van het kamerkoor "Sjir Chadasj" in Hazerswoude-dorp.  
 
In 2003 nam hij deel aan het eerste nationaal orgelinterpretatieconcours in Brielle.  
In 2004 studeerde hij af als kerkmusicus. In 2005 studeerde hij af als organist 
middels een concert in de Grote of Sint Laurenskerk in Rotterdam. Direct hierop 
volgde een aantal concerten in Zweden. Jeroen is lid van het docerend en 
musicerend gezelschap “Cantabilé” in Woerden. Naast het verzorgen van 
orgelconcerten, soms in combinatie met andere instrumentalisten, is hij ad-hoc 
continuospeler in verschillende ensembles. Vanaf januari 2010 is hij als docent 
actief bij de cursus kerkmuziek van de Protestante Kerk in Nederland. 
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Daniël van Kessel  (Tenor) 
 

Daniël van Kessel (28) begon met zanglessen op 19 – jarige 
leeftijd. Zijn eerste zanglessen ontving hij van Jeannette 
Kesseler. Na een jaar studeerde hij verder bij de Engelse 
counter – tenor Kevin Smith. Na zijn studie Bedrijfseconomie 
ging hij op 21 – jarige leeftijd naar het Conservatorium waar 
studeerde bij Roberta Alexander, Carolyn Watkinson en 
Frans Huijts. 
Daniël was onder andere te horen in een speciale live show 
op Radio Rijnmond in “De Doelen”, waar hij op uitnodiging 
liederen van Schumann vertolkte. Verder was hij te horen als 
solist in de “Messe solonelle de Sainte Cécile”. Daniël 
verleende zijn medewerking aan opera’s van Xenakis 

(Oresteia), Verdi (Othello) en Mozart (Die Zauberflöte). Ook was hij als solist te 
horen op het festival “Voor het voetlicht” (Dordrecht) in de productie “Monologen 
van vertrek en aankomst”. Coaching heeft Daniël onder andere gehad van Vinson 
Cole, Claron McFadden en Udo Reinemann. Ook was Daniël solistisch te horen in 
Cantate No. 4 van Bach in “De Doelen” onder leiding van Roy Goodman,en als 
haute – contre in “Le reniement de St. Pierre”(Charpentier) en het requiem van 
Jean Gilles. 
In januari 2009 zong hij de rol van Lucano in Monteverdi’s “L’incoronazione di 
Poppea” onder leiding van dirigent Glen Wilson (De Nieuwe Opera Academie) en 
zong hij solistisch mee in de “Fairy Queen” (Purcell). 
 
In januari 2010 zong Daniël de rol van Mayor in Britten’s Albert Herring. 
In Fidenza (Italië) zong Daniël scenes uit Rossini’s “Barbier di Siviglia”. Dit was 
tijdens het festival “Flagstaff in Fidenza”, georganiseerd door de Northern Arizona 
University. Momenteel studeert Daniël bij Howard Crook. Het afgelopen jaar was 
Daniël onder andere solistisch te horen als evangelist en tenor in de Johannes 
Passie, The Messiah en als solist bij het Haags Barokgezelschap bij de uitvoering 
van Bach’s Weihnachtsoratorium. 
 
 



 
14 - 16 

Concertagenda 
 
December 2011 

Barok-Kerstconcert  met het Gloria van Antonio Vivaldi,  Cantate 64 
van Johann Sebastian Bach  en het Magnificat van Jan Dismas 
Zelenka . 
 
 
 
 
 

 
 
April/mei 2012 

Première : De Messiah  in de bewerking van Wolfang 
Amadeus Mozart . Wij willen dit internationale concert  
verzorgen met medewerking van het Orkest van het Groene 
Hart en een koor uit Steinhagen (Duitsland). 

 
 
 
Ook ”projectzangers” zijn bij ons van harte welkom. 

 
 
 
 

Repetitieavond 
 
Vanaf woensdag 1 juni 2011 (om 20.00 uur) beginnen de repetities weer voor ons 

kerstconcert in december 2011. 
 

Wij repeteren wekelijks in de Maranathakerk aan de Molenvlietbaan in Woerden. 
 

Komt u eens vrijblijvend langs, wellicht bevalt u de ongedwongen sfeer en besluit u 
om samen met ons te werken aan een goed en mooi concert. 

 
Zangervaring is geen vereiste, onze dirigent leidt u door de muziek en met enige 

oefening vormt ook uw stem zich tot een volwaardige partij. 
 

U bent vanaf 1 juni van harte welkom. De muziek ligt al voor u klaar. 
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Vriend van het COW . 
U kunt zich nu aanmelden als vriend van ons koor, waardoor u 
zorgt voor continuïteit van onze concerten. Voor een bedrag van 
minimaal € 25 per jaar bent al Vriend van ons koor . Wij willen u 
graag informeren en als vriend verwelkomen. 
 
NB.: Uw gift aan het COW is fiscaal aftrekbaar. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 
--����---------------------------------------------------------------------------------------------------����-- 
Ja, ik word Vriend van het COW. 
 
Naam 
 
Adres 
 
Postcode / Woonplaats 
 
Geboortedatum 
 
Telefoonnummer 
 
Bank/Girorekeningnummer 
 
E-mailadres 
 
Ik word jullie vriend en machtig hierbij het Christelijk Oratoriumkoor Woerden om 
het verschuldigde bedrag van €  25,-- (vijfentwintig euro) éénmalig* / jaarlijks tot 
wederopzegging* van mijn bank/girorekening* af te schrijven. 
 
Datum 
 
 
Handtekening 
 
*, doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Onze leden nemen tijdens de pauze uw aanmelding als  onze vriend graag in 
ontvangst. 
 
U kunt uw aanmelding als vriend van ons koor ook st uren aan: 
� Christelijk Oratoriumkoor Woerden 

p/a mevrouw F. Godschalk 
Weidebloemenlaan 42, 3448 HG  Woerden 

 
� E-mail: foekjegodschalk@hetnet.nl 
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Dit concert is mogelijk gemaakt door: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vele SPONSOREN en onze  VRIENDEN. 
 
 
De bloemen zijn vanavond geschonken door: 

 
 
Het drukwerk is verzorgd door: 
 

 


