
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. 

Kooruitje van zaterdag 27-9-2014 

 
Het was een mooie dag voor een gezellig uitje. 

Het was al behoorlijk druk met andere bezoe-
kers toen we aankwamen bij het Zandsculptu-
renfestival.  

 
Allereerst gingen we lunchen en daarna kreeg 

iedereen ruim de gelegenheid om de zandsculp-
turen te bekijken. De informatieborden bij de 
beelden vertelden de geschiedenis van de Gou-

den Eeuw.  
 

Een erg leuk onderdeel waarbij je je hersens 
kon laten kraken was de speciale ruimte waarin 
kinderliedjes werden uitgebeeld.  

Gelukkig werden alle liedjes ook gezongen op 
een cd op de achtergrond, zodat je nog een 

gokje kon wagen als het beeld niet meteen dui-
delijk maakte om welk liedje het ging. Op een 

formulier kon je de liedjes invullen. Een aantal  
heeft dit gedaan en wie weet wordt de hoofd-
prijs wel aan een COW-lid uitgereikt. 

 
In een aparte ruimte was nog een aantal kopie-

ën te bewonderen van beroemde 17e-eeuwse 
schilderijen, onder andere van Rembrandt en 
Frans Hals. De kunstschilder heeft zelfs de 

Nachtwacht tot in detail nageschilderd. Dit huza-
renstukje heeft 5 jaar gekost. 

 
Na een heerlijk kopje koffie of thee en een flinke 
punt appeltaart was het alweer tijd om naar huis 

te gaan. De middag was omgevlogen. 
 

Yvonne, Odilia en Gemke, bedankt voor de  
organisatie. 

Nieuwsgierig naar ons koor? Kom vrijblijvend langs op een van repetitieavonden. Nieuwe leden zijn 

van harte welkom, ook op projectbasis. Zangervaring is gewenst maar niet vereist, al doende leert 

men ook veel. Benieuwd hoe het koor klinkt? U bent natuurlijk ook van harte welkom tijdens een 

van onze concerten.  
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

Christelijk Oratoriumkoor Woerden  

en verschijnt 6x per jaar. 
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TEKST EN PRODUCTIE: 

Christelijk Oratoriumkoor Woerden 

Eindredactie en tekstbijdragen: 

Bestuur en leden  COW 
 

Oplage: 75 exemplaren 

Christelijk Oratoriumkoor Woerden 

Datum Locatie betreft 

25 november 2014 ID-college  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 

18 april 2015 Korenslag Woerden  Hospice Meeuwenlaan Woerden (onder voorbehoud) 

30 mei 2015 Opstandingskerk  Woerden Requiem van Fauré en andere werken 

AGENDA 2014 en 2015 

 

Weihnachtsoratorium van Bach. 

In nieuwsbrief nummer 5 (mei 2014) is een korte toelichting gegeven over 

de cantates 1 en 2, onderstaand een korte toelichting over de cantates 3 

en 5. Deze 4 cantates zullen door het koor uitgevoerd worden. 

 

Deel 3 — Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen is geschreven 

voor Derde Kerstdag. Hierin wordt het bezoek van de herders aan Jezus 

beschreven. In deze cantate staat vooral de dankbaarheid centraal. Deel 

drie opent met een door pauken en natuurtrompetten begeleid koor, dat de 

koning van de hemel om verontschuldiging vraagt voor de, in vergelijking 

met de hemelse koren, stamelende tonen die als dank voor al het goede op aarde worden gezon-

gen. Na het recitatief en het koor, wordt in het recitatief van de bas en het koraal opnieuw de dank 

bezongen voor alles wat God heeft gedaan. Het derde deel wordt afgesloten met een herhaling van 

het koor Herrscher des Himmels. 

 

Deel 5 —In 1734/1735 was er geen zondag tussen Kerst en Oud & Nieuw, maar wel een tussen 

Oud & Nieuw en Driekoningen. Ehre sei dir, Gott, gesungen werd gezongen op deze zondag na 

Nieuwjaarsdag. In deze cantate wordt het bezoek van de drie wijzen uit het oosten aan koning 

Herodes behandeld. De cantate vertelt over het licht dat de wijzen hebben gezien. Het vijfde deel 

opent met een nieuw gecomponeerd koor in snel tempo, dat oproept om Gods glorie te bezingen.  
 

Meer informatie, ook over deel 4 en 6, is te vinden op internet (bijvoorbeeld wikipedia) 

Lezing over Weihnachtsoratorium 

Op dinsdag 25 november 2014 van 20:00 uur tot 22:00 uur 

organiseert de Volksuniversiteit in Woerden een boeiende 

lezing over het Weihnachtsoratorium door Dirk Jan  

Warnaar. Wanneer u zowel de lezing als de uitvoering 

bezoekt, ontvangt u korting. Zie voor meer informatie en de 

voorwaarden de site van de Volksuniversiteit. 
 

Voor de koorleden ligt er een aparte intekenlijst tijdens de 

repetities op de informatietafel. 
 

Voor meer informatie over ons concert en de voorverkoop-

adressen van de kaarten: zie www.cowoerden.nl 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Herodes_I

