
Christelijk Oratoriumkoor Woerden 
Internet : www.cowoerden.nl 

E-mail  : info@cowoerden.nl 

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. 

   RABO Bank sponsorfietstocht  

Op 14 juni jl. fietsten 22 koorleden ‘met aanhang’ 

mee met een gesponsorde tocht door het Groene 

Hart, om zo geld in te zamelen voor het koor. 

Onderstaand stukje is ingezonden door Ellen Hoo-

genboom. 

Met een oranje Rabo-

banktas gevuld met 

proviand fietsten we 

om 9.30 uur weg bij 

het Rabobank kan-

toor. Via Waarder en 

Driebruggen ging de 

tocht naar Bodegra-

ven (waar de foto’s 

gemaakt zijn). Daar-

na ging de tocht langs 

de Oude Rijn weer 

terug naar Woerden. 

We zijn nog even bij 

Fort Wierickeschans 

wezen kijken en heb-

ben koffiegedronken 

bij de museumproe-

verij De Koffietuin in 

Nieuwerbrug. Er 

stond een behoorlijke 

noordenwind die de 

tocht best pittig maakte. Gelukkig bleef het droog. 

Toen we thuis kwamen stonden de kilometertellers 

op 39 km. Best een prestatie voor mijn jongens”.  

Anjercollecte gemeente 
Woerden: 12 t/m 17 mei 2014 
gelopen door leden van het  
COWoerden. 

Ingezonden door Nel den Hollander: 

Tja, en dan komt het verzoek, een collecte te 

lopen voor het doel Anjerfonds. Collecteren is 

natuurlijk altijd voor een goed doel, maar om 

nu te zeggen : leuk??? nee!!! Toch maar mijn 

medewerking toegezegd, want Foekje met 20 

bussen te laten zitten, voelt ook niet goed. 

2 maanden geleden zijn we verhuisd, na bij-

na 40 jaar op de Nieuwendijk te hebben ge-

woond, dus vroeg ik de Nieuwendijk aan om 

te mogen lopen. En dat kon. 

Dit collecteren diende in mijn geval 2 doelen: 

1 Uiteraard 1/3 opbrengst COW; 

2 Kon ik nog eens uitgebreid de voordeuren 

en de gangen bekijken op de Nieuwendijk. 

Toch wel leuk. 

  

Mijn vangst: ruim € 108,00 (geloof ik). 

Hartelijke groeten Nel den Hollander. 

 

Kooruitje (ingezonden door Yvonne Kruk) 

“Na de vakantie gaan we weer een gezellig koor-

uitje beleven. De datum ligt inmiddels vast: za-

terdag 27 september. Noteer alvast de datum 

in je agenda. We vertrekken om 11.30 uur met 

auto’s bij de Maranathakerk en hopen rond 

18.00 uur weer in Woerden te zijn. Wat we gaan 

doen, blijft nog even een verrassing. Wel kunnen 

we alvast vertellen, dat er bij aankomst eerst 

een uitgebreide lunch is.  

Voor we weer huiswaarts gaan, drinken we nog 

een kopje koffie of thee met appeltaart. 

Begin september horen jullie er meer over. Er 

zullen binnenkort intekenlijsten zijn, waarop je 

kunt aangeven of je alleen of met je partner 

komt; ook kun je aangeven, of je wilt rijden en 

hoeveel passagiers je kunt meenemen. 

Tot slot: het uitje kost € 25,00 alles inbegrepen. 

Alleen de benzinekosten komen daar nog bij. 

Hopelijk gaan we met veel leden op stap en 

wordt het weer net zo gezellig als vorige jaren! 

De uitjescommissie: Odilia, Gemke en Yvonne” 

VAKANTIE 

Sommigen hebben al 

genoten van een fijne 

vakantie, anderen heb-

ben het nog te goed, maar ook het COW gaat 

met zomerreces. Zoals bekend is onze laatste 

oefenavond 16 juli a.s. Wij wensen iedereen een 

hele goede vakantie en zien jullie/u graag terug 

op  

woensdagavond 3 september 2014. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.haarlemsstraatorkest.nl%2Fupload%2Fagenda%2Flarge%2F1394188491-anjeractie_logo.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.haarlemsstraatorkest.nl%2Findex.php%3Fpage%3Dagenda%26ID%3D14&docid=8CsLaLkpRH0HFM&tbnid=iH
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

Christelijk Oratoriumkoor Woerden  

en verschijnt 6x per jaar. 
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Christelijk Oratoriumkoor Woerden 

Datum Locatie betreft 

03 september 2014 Maranathakerk Eerste oefenavond na de zomerstop 

27 september 2014 Onbekend kooruitje 

25 november 2014 ID-college (onder voorbe- Lezing Dirk Jan Warnaar—Weihnachtsoratorium 

12 december 2014 Heilige Hart Kerk Maarssen Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach 

13 december 2014 Petruskerk Woerden Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach 

AGENDA 2014 

 

Cursus “Kunst en Cultuur” van de Volksuniver-

siteit Het Groene Hart (bronvermelding: website 

VU) 

Dirk Jan Warnaar is door de Volksuniversiteit Het 

Groene Hart, afdeling Woerden uitgenodigd om op 

dinsdag 25 november 2014 om 20.00 uur een lezing 

te geven over het Weihnachtsoratorium van 

Bach.  
 

Tijdens de lezing behandelt Dirk Jan Warnaar het 

ontstaan van dit oratorium. Bach gebruikte be-

staand werk door de tekst van eerder gecompo-

neerde wereldlijke cantates te veranderen en de 

opbouw van het oratorium. Hij plaatst uitvoeringen 

in onze tijd naast de uitvoeringspraktijk door Bach. 

Aan de hand van fragmenten krijgen cursisten oor-

strelend zicht op de expressieve, intieme delen, op 

verfijnde articulatie, frasering  en tempi. Dirk Jan 

Warnaar heeft een uitgebreid boekje geschreven 

met allerhande wetenswaardigheden over het Weih-

nachtsoratorium, een complete tekst, vertaling en 

luistertips. Het is tijdens de lezing voor een klein 

bedrag te koop. De uitvoering van het Weih-

nachtsoratorium van Bach door het COW is in de 

Petruskerk op 13 december. 

Als deze cursus in combinatie met het bijwonen van 

het concert gevolgd wordt, worden beide aangebo-

den tegen sterk gereduceerde toegangsprijzen.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websi-

te www.vuhetgroenehart.nl; via deze website kunt 

u zich ook inschrijven voor de cursus.  

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mailbericht aan  

info@vuwoerden.nl of info@cowoerden.nl  

De COW Nieuwsbrief is voor en door onze leden!  
Redactionele stukjes door koorleden ontvang ik graag (en vooral 
veel!). Daarnaast zal ook in de volgende nieuwsbrieven een nieuwe rubriek opgenomen worden: “de 
pen is voor ….”; te zijner tijd kunt u dan ook de vraag verwachten of u hieraan mee wilt werken. De-
ze rubriek zal bestaan uit een aantal vaste vragen om het u wat gemakkelijker te maken.  

Portret van Dirk Jan Warnaar 

Dirk Jan Warnaar 

(1955) groeide op in 

een gezin waarin 

kerk en muziek cen-

traal stonden. 

Met de wieg naast 

het harmonium kon 

het niet uitblijven: 

het orgel werd zijn 

favoriete instrument. Zijn aangeboren muzikali-

teit maakte van hem een veelzijdig musicus.  

Naast werken voor jongerenkoor schreef hij 

werken van andere aard, zoals het oratorium 

"Margaret" voor koren, solist, orgel en orkest, 

en het aangrijpende werk "Mizmor Ledavied" op 

teksten uit Psalm 22 naar aanleiding van een 

bezoek aan het voormalig concentratie-kamp 

Dachau. Op teksten van de Duitse theoloog 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) schreef hij de 

compositie "Von Guten Mächten", voor strijk-

kwartet, bariton en kleinkoor. 

Dirk Jan Warnaar is als dirigent verbonden aan 

enkele koren en verleent als organist en pianist 

regelmatig medewerking aan concerten en uit-

voeringen. 

Zijn enthousiaste manier van musiceren is heel 

inspirerend en spreekt tot het hart van menig 

muziekliefhebber. 

http://www.vuhetgroenehart.nl
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mailto:info@cowoerden.nl

