
Christelijk Oratoriumkoor Woerden 
Internet : www.christelijkoratoriumkoorwoerden.nl 

E-mail   : c.o.woerden@gmail.com 

IBAN : NL46 RABO 0153942592 

Het Christelijk Oratoriumkoor Woerden is opgericht in 1918 en telt nu ongeveer 40 leden. 

De repetities vinden wekelijks plaats op de woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur in de  

Maranathakerk, Molenvlietbaan 10 te Woerden. 

 

Het repertoire van het koor doorloopt verschillende stijlperiodes en ook minder gebaande 

paden. In de afgelopen jaren zong het koor o.a. de Matthäus Passion en de Johannes  

Passion van J.S. Bach, Davidde Penitente en de Krönungsmesse van Mozart, werken van  

Telemann, Händel, Venetiaanse en Oosteuropese koormuziek. 

“Nieuws van en over onze leden” 

Een lintje van de Koning of was het toen nog van de 

Koningin? Dat overkwam twee van onze leden. Zo-

wel Foekje Godschalk als Jan Gorter werden door de 

Burgemeester van Woerden geridderd.  

Foekje Godschalk, fractiesecretaris van ChristenUnie/

SGP werd geridderd voor het vele vrijwilligerswerk 

dat zij door de jaren heen heeft gedaan, waaronder 

onder meer voor de Nederlandse Patiëntenvereni-

ging, de Stichting Present en het Christelijk Oratori-

umkoor. 

 

Maar ook een Koninklijke onderscheiding was er voor 

Jan Gorter, voor zijn vele vrijwillerswerk voor o.a. 

Stichting “Welzijn Woerden” en Stichting “Woerden 

helpt Roemenië”. 

Niets vermoedend was Jan naar het gemeentehuis 

gelokt om de onderscheiding opgespeld te krijgen.  

 

Een groot compliment voor de belangeloze inzet van 

zowel Foekje als Jan. Het koor is trots op jullie! 

 

Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van het Christelijk Oratoriumkoor Woerden. Het streven is 

dat de nieuwsbrief 6x per jaar uitgebracht wordt. De nieuwsbrief is een nieuw medium met 

wetenswaardigheden voor onze leden, oud-leden, donateurs en verdere belangstellenden.  



Jubileumconcert 20 april 2013 

In februari bestond het koor 95 jaar! 

Dat hebben we 20 april 2013 gevierd met een concert “In Freud und Leiden”. 

Voor een uitverkochte zaal zijn alle stukken a capella gezongen. 

 

Het programmaboekje kunt u alsnog downloaden via onze website, daar vindt u ook een 

link naar ‘youtube’, waar u stukken van de in november 2012 uitgevoerde ‘Messiah’ van 

Handel kunt beluisteren, maar ook van ons jubileumconcert. 

 

Agenda: 

Requiem van W.A. Mozart en de  

Nelson Mis van Joseph Haydn 

 

Datum en locatie: 
31 januari 2014, 20.00 uur 
Heilige Hart kerk  

Breedstraat 3 te Maarssen 
 

1 februari 2014, 20.00 uur 
Petruskerk 

Tijdens de uitvoeringen 

van het Requiem van W.A. 

Mozart en de Nelson Mis 

van Joseph Haydn zal het 

koor begeleid worden door 

een professioneel orkest 

en zullen de solopartijen 

vertolkt worden door 

prachtige stemmen.  
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

Christelijk Oratoriumkoor Woerden  

en verschijnt 6x per jaar. 

 
Nummer 1– juli 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTIESECRETARIAAT: 

Joke Boer 

E-mail: c.o.woerden@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKST EN PRODUCTIE: 

Christelijk Oratoriumkoor Woerden 

Eindredactie en tekstbijdragen: 

Bestuur en leden COW 
 

Oplage: 100 exemplaren 

Open repetitieavonden 

Tijdens deze open repetitieavonden kan men kennis maken met de leden van het koor en 

de dirigent, maar vooral met de muziekkeuze van dat moment en de toekomst. Momenteel 

zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe leden, met name alten, bassen en tenoren. Wil men 

eerst eens proeven hoe het er bij het koor aan toe gaat, kan gekozen worden om eerst als 

projectzanger mee te zingen. Voor onze grote jubileumconcerten kunnen belangstellenden 

zich tot 1 oktober 2013 aanmelden als projectzanger.  

 

Het bestuur 

wenst ieder-

een een hele 

fijne vakan-

tie! Het koor 

start weer 

met haar 

repetitie-

avonden op 

woensdag 4 

september 

2013. 


