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Woerden, januari 2016 

 
 
 
Beste muziekliefhebber, 
 
Vanavond brengt het Christelijk Oratoriumkoor Woerden de Petite Mes-
se Solennelle ten gehore. Deze mis is één van Rossini’s mooiste kerke-
lijke composities. De gekozen bezetting met accordeon en vleugel van 
deze ‘kleine plechtige mis' maken het een bijzondere uitvoering. 
 
Gioachino Rossini componeerde de Petite Messe Solennelle toen hij 71 
jaar was, in 1863. Ondanks de naam is de Petite Messe niet klein; de 
Messe duurt iets minder dan 1,5 uur. Het werk zit vol met prettig in het 
gehoor liggende melodielijnen en heeft de vitaliteit van de opera’s waar 
Rossini bekend mee is geworden. Toch is het ook een stuk waarin de 
inhoud en de betekenis van de misteksten naar voren komen. Rossini 
wisselt tussen een zekere lichtvoetigheid en rustiger ritmes met een 
meditatief karakter. 
 
Als solisten werken mee Esther Barten (sopraan), Ingeborg Bröcheler 
(alt), Jeroen de Vaal (tenor) en Bert van de Wetering (bas). Muzikale 
medewerking wordt verleend door Oksana Kryuchkova (vleugel) en 
Tom van Aarle (accordeon). Het geheel staat onder leiding van dirigent 
Ronald Threels. 
 
Een fijne avond toegewenst!  
 
Pieter Hagendijk,  
voorzitter 
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Ronald Threels, dirigent 

 
 
Ronald Threels studeerde Klassieke 
Zang aan de Hogeschool voor Kun-
sten Utrecht bij Udo Reinemann. 
Aan het Instituut voor Dirigenten-
Educatie te Gorinchem studeerde 
hij koordirectie bij Joop Schets. 
Aanvullend ontving hij lessen van 
Ludwig Van Gijsegem, Mya Besse-
link en Johannette Zomer. Even-
eens voltooide Ronald de studie kli-
nische psychologie aan de Universi-
teit Leiden.  
 
De tenorstem van Ronald is als 
warm en lyrisch te omschrijven. 
Hoewel zijn repertoire liederen, 
oratoria, opera's en passionen uit 
vele stijlperioden omvat, heeft Ro-
nald een voorliefde ontwikkeld voor 
Barokmuziek en de Weens-
Klassieken.  
 
Ronald maakt deel uit van de ba-
sisbezetting van De Nederlandse 
Bachvereniging o.l.v. Jos van Veld-
hoven. Ook zingt hij in het profes-
sionele kamerkoor van de stichting 
Ars Musica o.l.v. Patrick van der 
Linden.  
 
 

 
Daarnaast vormt hij samen met 
gambiste Margo Fontijne het duo 
“Marron”. 
 
Hij is dirigent en muzikaal leider 
van het Christelijk Oratoriumkoor 
Woerden, kamerkoor “Via Regalis” 
en de Christelijke Oratoriumvereni-
ging “Excelsior” Katwijk. Hij 
werkt(e) als dirigent samen met 
een verscheidenheid aan kamer- en 
oratoriumkoren, solisten, instru-
mentale (barok) ensembles en 
symfonieorkesten.  
 
Naast directe podiumkunst houdt 
Ronald zich ook bezig met toege-
paste muziekbeleving door middel 
van koor- en stembouw of door het 
geven van lezingen over muziekstij-
len en de manier van vertolking.  
 
Als psycholoog/musicus ontwikkelt 
Ronald methoden om vanuit thera-
peutisch oogpunt door muziek en 
muziekbeleving het welzijn van 
dementerenden en mantelzorgers 
te verbeteren. 
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Esther Barten, sopraan 

 
 
Esther Barten is in 2007 afgestu-
deerd als klassiek zangeres aan het 
Fontys Conservatorium in Tilburg. 
Tijdens haar opleiding heeft ze les-
sen gevolgd bij Frans Fiselier, Mar-
jolein Koetsier en Peggy Hegeman. 
Ze volgde en bezocht masterclasses 
van Roberta Alexander, Mya Besse-
link, Charlotte Margiono en Nelly 
Miricioiu. Nu volgt ze zanglessen bij 
Johanette Zomer. 
 
In de jaren na haar opleiding was 
er tijd voor verdieping in andere 
muziekstijlen zoals jazz, musical en 
rock, waardoor ze inmiddels een 
all-round zangeres is die open staat 
voor uitéénlopende genres, van 
21ste eeuwse moderne klassieke 
muziek tot Bach, en van dertiger 
jaren jazz tot metal rock.  
 
Tijdens al die uitstapjes werden de 
klassieke roots niet vergeten, klas-
siek heeft haar hart en daar ligt dan 
ook haar passie. 

Ingeborg Bröcheler, alt 

 
 
De alt/mezzosopraan Ingeborg 
Bröcheler studeerde aan de Am-
sterdamse Toneelschool voordat ze 
zich toelegde op klassiek zang. Op 
dit moment studeert ze bij Paula de 
Wit en Rosemary Joshua.  
 
Als soliste was Ingeborg te horen in 
werk van Bach (Matthäus Passion, 
Weihnachtsoratorium), Pergolesi 
(Stabat Mater), Haydn (Missa in 
Angustiis), Mozart (Requiem, Ves-
pers), Brahms (Altrhapsodie), 
Duruflé (Requiem) en Fux (Kaiser-
requiem).  
 
Ze zong Schumann (Frauenliebe 
und -Leben), Elgar (Sea Pictures), 
Wagner (Wesendoncklieder; Henze-
orkestratie), Britten (A Charm of 
Lullabies, Muziekgebouw aan ‘t IJ). 
Onder leiding van Kenneth Mont-
gomery vertolkte ze ‘Bradamante’ 
in Händels ‘Alcina’.  
 
Komende periode zingt ze o.a. de 
soli in de Harmoniemesse (Haydn; 
Concertgebouw) en speelt ze in 
‘Ariodante’ (Händel; DNO – talent-
cover ‘Polinesso’). 
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Jeroen de Vaal, tenor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeroen de Vaal studeerde aan het 
conservatorium te Utrecht bij Eu-
génie Ditewig. Hij volgde verschil-
lende masterclasses en wordt nu 
gecoacht door Margreet Honig, Va-
lentin Jar en Paul Triepels. 
Jeroen de Vaal werkte in operahui-
zen in binnen- en buitenland, met 
dirigenten als Jaap van Zweden, 
Hartmut Haenchen, William Chris-
tie, Ivor Bolton en vele anderen. 
Ook werkte hij met verscheidene 
regisseurs zoals Pierre Audi, David 
Boesch en Klaus Guth. 
 
In de zomer van 2014 maakte Je-
roen zijn debuut in Opernfest in 
München (Orfeo, Monteverdi) waar 
hij een jaar later meteen werd te-
ruggevraagd. Een bijzondere pro-
ductie was  “Homebody” (Colin 
Bender/Kodi Arditi) met Monic Hen-
drickx en dansers van Het Nationale 
Ballet.  
 
Jeroen is een veelgevraagd con-
certzanger en regelmatig te horen 
in Bach’s Passionen, Hohe Messe en 
Weihnachts-oratorium.  
 
 

Bert van de Wetering, bas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bert behaalde in 2007 zijn diploma 
aan het conservatorium te Zwolle 
bij Lodewijk Meeuwsen. Tijdens zijn 
studie volgde hij ook lessen bij Max 
van Egmond. Na zijn conservato- 
riumstudie volgde Bert lessen bij oa 
Frans Fiselier, Raymond Modesti en 
Paul Triepels.  
 
Nu wordt hij gecoacht door Hanne-
ke de Wit en hij volgde masterclas-
ses bij Roberta Alexander, Michael 
Chance, Margreet Honig, Rudolf 
Jansen, Jard van Nes en David Wil-
son Johnson  
 
Bert is vooral te horen in oratorium 
werken van Bach, Händel Brahms, 
Fauré, Mozart en Verdi. Verder in 
werken van Haydn Rossini, Puccini 
en Dvoràk. Bert zong met Het Gel-
ders Orkest, Philharmonie Zuid-
Nederland, het Nederlands Symfo-
nieorkest, Concerto d’Amsterdam 
en Florilegium Musicum.  
 
Op operagebied vertolkte Bert de 
rol van ‘Aeneas’ in Purcell’s opera 
‘Dido and Aeneas’. 
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Jeroen de Vaal, tenor 
(vervolg) 
 
Oratoriumwerken van Haydn, Mo-
zart, Gounod, Rossini, Puccini en 
vele anderen staan op zijn repertoi-
relijst. Voor kamer- muziek is Je-
roen regelmatig te gast bij From-
mermann en samen met sopraan 
Tamar Niamut geeft hij regelmatig 
concerten met diverse lied- en ope-
raprogramma’s. 
 
Toekomstplannen: Le nozze di Figa-
ro (Curzio) bij De Nationale Opera 
en de herneming van Parsifal (4e 
Knappe) in een regie van Pierre 
Audi. 
 

Bert van de Wetering, bas 
(vervolg) 
 
Hij zong hij Papageno in Mozart’s 
‘Zauberflöte’ en Figaro in ‘Le nozze 
di Figaro’ olv Tilo Lehmann. In het 
collectief ‘Vliegwiel’ werkte Bert 
samen met Brigitte van Hagen (so-
praan), Sara Klein Horsman (mez-
zosopraan) en Anouk de Jong (pia-
no) in twee theaterproducties 
‘Schuim’ en ‘As’. Zij stonden met 
deze productie in vele theaters in 
Nederland en ook op festivals.  
 
Met zijn broer Geerten, organist 
van de Kloosterkerk in Den Haag, is 
Tom al enige jaren een vast duo en 
verzorgt hij regelmatig concerten.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MAAYEN MACHINEBOUW BV 
Kastanjeweg 4  
3421 TD  Oudewater 
T. 0348 – 563 454 
F. 0348 – 565 477 
 
www.maayenmachinebouw.nl 
 
 

http://www.maayenmachinebouw.nl/
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Oksana Kryuchkova, vleugel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oksana Kryuchkova is geboren 
in1972 in Kiev (Oekraine). Na  stu-
die aan de plaatselijke muziek-
school, won ze het Nationaal con-
cours voor jonge componisten (2de 
prijs) en studeerde ze af aan het 
Glier Muziekcollege (MBO niveau). 
Daarna volgde pianostudie aan ‘t 
Tschaikovskyconservatorium in 
Kiev. Aan  het Koninklijk Conserva-
torium te Den Haag behaalde ze di-
ploma’s voor de hoofdvakken Piano 
en Theorie der Muziek.  
 
Ze nam deel aan een aantal mas-
terclasses, waaronder de Rach-
maninoff-masterclas in Tambov. In 
Oekraine werkte ze als repetitor  
aan het Glier muziekcollege en ver-
zorgde vele optredens  waaronder 
enkele uitvoeringen als soliste met 
orkest (Kiev, Lugansk).  
 
Naast haar betrekking als pianiste 
bij de Euritmie Academie en als re-
petitor van COV Excelsior Katwijk  
treedt ze veelvuldig op als soliste 
en als begeleider van solisten, en-
sembles en koren.  
 
 

Tom van Aarle, accordeon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tom van Aarle is verzot op wat hij 
noemt ´een schitterend instru-
ment´, de Accordeon. Onder de 
hoede van Henk Tiebosch leerde 
Tom veel over de accordeon. Alles 
kwam aan de orde: Wereld, Klas-
siek en Pop, maar ook stijlen als 
Rock, Jazz en zelfs Metal. Door 
Henk raakte hij betrokken bij de 
drie jeugd-accordeonorkesten die 
Veghel rijk is. Eerst als speler maar 
al snel als hulpje, arrangeur en 
zelfs als dirigent. 
 
Na de overstap op knopaccordeon 
en het afronden van de middelbare 
school, begon Tom aan het Fontys 
Conservatorium in Tilburg. In het 
eerste jaar kreeg hij les van Ludo 
Mariën en An Raskin. De laatste ja-
ren krijgt hij les van Gerie Daanen. 
Deze accordeongigant geeft hem 
een nog grotere kijk in de keuken. 
Improvisatie, electronica en compo-
sitie komen daarbij aan de orde . 
 
Tom van Aerle werkte vier jaar bij 
MIK-kunsteducatie als AMV- en ac-
cordeon-docent. Sinds kort werkt 
hij bij de opvolger Phoenix Cultuur  
 

http://www.phoenixcultuur.nl/
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Oksana Kryuchkova, vleugel 
(vervolg) 
 
Momenteel studeert ze Koor- en 
Orkesdirectie aan de Hogeschool 
Bourdon en is ze als dirigente ver-
bonden aan 4 koren. 

Tom van Aarle, accordeon 
(vervolg) 
 
De jongeren die elke week in Veg-
hel naar de muziekschool komen, 
zijn een geweldige motivatie om te 
blijven vernieuwen. Sinds kort is 
Tom in Tilburg gestart met een 
jeugdensemble, als ‘jonge garde’ 
van orkest Les Musiciens Joyeux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.lmjtilburg.nl/
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1. Kyrie  Koor 

Kyrie eleison.  
Christe eleison.  
Kyrie eleison.  

Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 

2. Gloria Solisten en koor 

Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis. 
Laudamus Te. Benedicimus Te. 
Adoramus Te. Glorificamus Te. 

Eer aan God in de hoge 
en vrede op aarde aan de mensen 
die Hij liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen U. 
Wij aanbidden U.  
Wij verheerlijken U. 
  

3. Gratias Alt, tenor en bas 

Gratias agimus Tibi propter 
magnam gloriam tuam. 

Wij zeggen U dank  
voor Uw grote heerlijkheid. 
 

4. Domine Deus  Tenor 

Domine Deus, Rex coelestis,  
Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Jesu 
Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius 
Patris. 

Heer God, hemelse Koning,  
God almachtige Vader 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus 
Christus 
Heer God, Lam van God, Zoon 
van de Vader. 
 

5. Qui tollis  Sopraan en alt 

Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. 
 

U die de zonden van de wereld 
wegneemt, ontferm U over ons. 
U die de zonden van de wereld 
wegneemt, aanvaard ons gebed. 
U die zit aan de rechterhand van 
de Vader, ontferm U over ons. 

6. Quoniam Bas 
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu 
solus Dominus. Tu solus 
Altissimus, Jesu Christe. 

Want U alleen bent de Heilige. 
U alleen de Heer. U alleen de Al-
lerhoogste, Jezus Christus. 
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7. Cum Sancto Spiritu Koor 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei 
Patris. Amen. 
Gloria in excelsis Deo. Amen 

Met de Heilige Geest in de heer-
lijkheid van God de Vader. Amen. 
Eer aan God in de hoge. Amen. 
 

8. Credo  Solisten en koor 
Credo in unum Deum,  
Patrem omnipotentem,  
factorem coeli et terrae,  
visibilium omnium  
et invisibilium. 
Et in unum Dominum Jesum 
Christum, Filium Dei Unigenitum. 
Et ex Patre natum ante omnia 
saecula.  
Deum de Deo, lumen de lumine,  
Deum verum de Deo vero.  
Genitum, non factum,  
consubstantialem Patri:  
per quem omnia facta sunt.  
Qui propter nos homines  
et propter nostram salutem  
descendit de coelis.  
Et incarnatus est de Spiritu 
Sancto  
ex Maria virgine:  
et homo factus est.  

Ik geloof in één God,  
de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde,  
van alle zichtbare en onzichtbare 
dingen.  
En in één Heer Jezus Christus, 
Eniggeboren Zoon van God. 
En uit de Vader geboren voor alle 
eeuwen.  
God uit God, licht uit licht,  
ware God uit ware God.  
Geboren, niet gemaakt,  
één van wezen met de Vader:  
door wie alles gemaakt is.  
Die voor ons, mensen,  
en voor ons heil  
afdaalde uit de hemel. 
En vlees is geworden uit de Heili-
ge Geest  
uit de maagd Maria:  
en mens is geworden. 
 

9. Crucifixus Sopraan 
Crucifixus etiam pro nobis  
sub Pontio Pilato  
passus et sepultus est.  

Gekruisigd, ook voor ons  
onder Pontius Pilatus  
is Hij gestorven en begraven. 
 

10. Et resurrexit Solisten en koor 
Et resurrexit tertia die  
secundum Scripturas.  
Et ascendit in coelum:  
sedet ad dexteram Patris  

En Hij is opgestaan op de derde 
dag volgens de Schriften. En Hij 
steeg op naar de hemel, Hij zit 
aan de rechterhand van de Vader  
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et iterum venturus est cum gloria  
judicare vivos et mortuos:  
cujus regni non erit finis.  
 
Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem  
qui ex Patre Filioque procedit 
qui cum Patre et Filio simul 
adoratur et conglorificatur,  
 
qui locutus est per prophetas.  
 
Et unam sanctam catholicam  
et apostolicam Ecclesiam.  
Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum.  
Et expecto resurrectionem mor-
tuorum et vitam venturi saeculi. 
 
Amen. 

en zal terugkeren met heerlijkheid  
om te oordelen de levenden en de 
doden: en Zijn rijk zal geen einde 
hebben.  
En in de Heilige Geest,  
die Heer is en levend maakt,  
die van de Vader en de Zoon uit-
gaat 
die tezamen met de Vader en de 
Zoon aangebeden wordt en ver-
heerlijkt, die gesproken heeft door 
de profeten.  
En één heilige algemene  
en apostolische Kerk.  
Ik belijd één doop tot vergeving 
van zonden.  
En ik verwacht de opstanding van 
de doden en het leven in de tijd 
die zal komen.  
Amen. 
 

 
PAUZE 
 
 

 

11. Preludio religioso Vleugel en accordeon 
 
 

 
 

12. Sanctus  Solisten en koor 
Sanctus, sanctus, sanctus,  
Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  
 
Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit  
in nomine Domini.  
Hosanna in excelsis. 

Heilig, heilig, heilig,  
Heer, God van de legermachten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw 
glorie.  
Hosanna in de hoge.  
Gezegend die komt  
in de naam van de Heer.  
Hosanna in de hoge. 
 



- 15 - 

13. O salutaris Sopraan 
O salutaris hostia, 
quae coeli pandis ostium. 
Bella premunt hostilia, 
da robur, fer auxillum. 
Amen 
 

O heilzaam offer 
dat de hemelpoort opent. 
Steun de strijd tegen de vijanden, 
geef kracht en bied hulp. 
Amen 

14. Agnus Dei Alt en koor 
Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi:  
miserere nobis.  
Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi:  
dona nobis pacem.  

Lam van God,  
dat de zonden van de wereld 
wegneemt: ontferm U over ons. 
Lam van God,  
dat de zonden van de wereld 
wegneemt: geef ons vrede. 
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Overnachten of vergaderen op  
biologische melkveehouderij 

3 appartementen  
2 hooiberghutten  
zalenverhuur 

catering door de Buffetterij 
 
Bert, Marieke en Jaco de Groot 
’s-Gravensloot 14, Kamerik 
Mobiel: 06-12079183 
boerderij@boerbert.nl  
www.boerbert.nl  

 
Het Christelijk Oratoriumkoor is opgericht in 1918 en telt veertig leden. Het 
repertoire van het koor doorloopt verschillende stijlperioden. In de afgelopen 
jaren zong het koor onder andere de Messiah van Händel, het Weihnachtsorato-
rium van Bach en werken uit de Duitse Romantiek. Sinds 2015 staat het koor 
onder de enthousiaste leiding van dirigent Ronald Threels.  
 
Als je van zingen houdt en graag wilt weten hoe grotere stukken zoals de Mes-
siah of het Requiem van Mozart in elkaar zitten, zul je het naar je zin hebben 
bij ons koor. De dirigent voert je stapsgewijs mee in de werken. Je leert je ei-
gen stempartij door met het koor te oefenen en door wat zelfstudie. Al zingend 
ervaar je de pracht van de stukken. Jouw stem voegt zich naar die van je par-
tij, de partijen voegen zich naar elkaar en voor je het weet sta je in één van de 
Woerdense kerken een oratorium ten gehore te brengen! 
 
Je bent van harte welkom op onze repetitieavond, elke woensdag van 20.00 tot 
22.00 uur in de Maranathakerk. Kijk voor meer informatie op 
www.cowoerden.nl of bel Pieter Hagendijk (0348) 424899. Je kunt ook een 
kijkje nemen op onze Facebookpagina of ons volgen op Twitter. 
 
 www.fb.com/cowoerden  twitter.com/cowoerden 
 

 
Fysio-Aktief den Hollander & Ver-
beek 
 
Fysiotherapie 
manuele therapie 
kinderfysiotherapie 
Medische fitness  
 
www.fysio-aktief.nl / 0348-425190 
 

https://www.google.nl/search?biw=1778&bih=838&tbm=isch&q=official+logo+facebook&revid=476750296&sa=X&ved=0ahUKEwjxvKOgxo3KAhUCFg8KHVRyAmoQ1QIIHA
https://www.google.nl/search?biw=1778&bih=838&tbm=isch&q=logo+twitter+png&revid=38585166&sa=X&ved=0ahUKEwjNxJTNxo3KAhUGHw8KHRioD8cQ1QIIGw
mailto:boerderij@boerbert.nl
http://www.boerbert.nl/
http://www.cowoerden.nl/
http://www.fb.com/cowoerden
http://www.fysio-aktief.nl/


- 17 - 

 
 
 
 
 
 
 
Iedere woensdag op de markt in Woerden. (schuin tegenover C&A). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Altijd 100 geselecteerde nieuwe en gebruikte personenauto’s/bedrijfswagens op voor-

raad! 
   De Winkel van Samsom 

• PostNL service-punt 
• Kantoorartikelen 
• Handgereedschappen 
• Klompen en (veiligheids)laarzen 
• Speelgoed en life-style-artikelen 
• HG-producten  

Dit is maar een greep uit ons uitgebreide assortiment. Een gezellige dorpswinkel met altijd een 
warm welkom en  al bijna 40 jaar een begrip in Kamerik. 

Like ons ook op Facebook:https://www.facebook.com/dewinkelvansamsom 
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 bloemen bij dit concert zijn 
beschikbaar gesteld door: 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit concert ontvingen we subsidies van 
 

 
Cultuurplatform Woerden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan onze kaartverkoopadressen: 
Christelijke Boekhandel De Hoeksteen,  
Vakdrogist Stouthart 
Van Vliet Muziek in Woerden 
  

Stichting van der 
Wel-IJff Fonds 
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Vrienden van het Christelijk Oratoriumkoor Woerden 
 
Draagt u ons koor een warm hart toe en wilt u ons financieel steu-
nen? Word dan ook Vriend! 
 
U kunt al Vriend worden vanaf € 15,00 per jaar. Wat kunt u als Vriend 
van ons verwachten? 
• Gereserveerde zitplaats op de eerste rang bij concerten. 
• Jaarlijks een uitnodiging voor het bijwonen van een openbare 

koorrepetitie. 
• Naamsvermelding als Vriend in het tekstboekje en op de website 

(als u dat wilt). 
 
Vanaf € 35,00 per jaar heeft u per kalenderjaar recht op € 10,00 kor-
ting op maximaal één toegangskaart voor een COW-concert. Vanaf € 
60,00 per jaar heeft u per kalenderjaar recht op maximaal twee toe-
gangskaarten voor een COW-concert met € 15,00 korting per kaart. 
 
Als u ons koor wel wilt steunen, maar geen Vriend wilt worden kan 
dat natuurlijk ook. Uw (eenmalige) donatie is zeer welkom op NL46 
RABO 0153942592 t.n.v. Christelijk Oratoriumkoor Woerden, onder 
vermelding van ‘donatie’. 
 
 
Ja, ik word Vriend van het Christelijk Oratoriumkoor Woerden 
Naam: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Mailadres: 
Jaarlijkse bijdrage: 
  0   15,- euro 
  0   35,- euro 
  0   60,- euro 
  0   anders, namelijk:  ….............. euro 
Sturen aan COW  
Vierwoudstedenmeer 130 3446 JP Woerden of   
penningmeester@cowoerden.nl 
 

mailto:penningmeester@cowoerden.nl
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