
 

 

 
 
 

An Advent Festival of Lessons and Carols 
 

Op de vierde zondag van de advent: Rorate coeli 
(‘Dauwt hemelen’, naar Jesaja 45: 8) 

 
Zondag 19 december 2021 om 15.30 uur 

Lutherse kerk in Woerden 
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Van harte welkom bij dit ‘Festival of Lessons and Carols’.  
Zoals u kunt zien op de voorkant van dit boekje is het een ‘Advent Festival’. 
We bevinden ons nog in de Advent. Advent is een tijd van verwachting.  
Een tijd van ingehouden feestvreugde. Advent is verstilde tijd.  
We hebben gezien dat het in de winkels al volop kerst is, maar:  
Advent is een tijd van verwachting.  
Als mensen van God mogen we weten, Wie we verwachten.  
De lezingen uit de profeten van vanavond (Jesaja, Jeremia, Zacharia) sturen 
onze verwachtingen (bij).  
De Messias verschijnt als de goede herder, die tranen afwist, die geduldig is 
en liefdevol. Maar ook als degene die recht zal spreken.  
Dat oordeel moeten we niet juridisch verstaan, maar betekent Bijbels 
gesproken: rechtdoen aan mensen.  
Zoals we zingen ‘Wie verloren van het leven, geeft hij het om op te staan.”.  
Een goede viering toegewenst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkenden aan dit Festival of Lessons and Carols: 
voorganger:   ds. Pieter Masmeijer 
ambtsdrager:   Peter Slob 
lectores: Ellen Gol, Marian Tilstra en Igo Corbière 
organist:   Jeroen de Haan 
koor:  Woerdens Kamerkoor  
 o.l.v. Geerten van de Wetering  
koster:    Sijmen Hijkoop 
techniek:  Aart de Haan 
opmaak liturgieboekje:  Maria Knöps 
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 wij worden stil  
 

Organ Prelude: 
‘Rorate caeli’ van Jeanne Demessieux (1921-1968) 
'Dauwt hemelen uit den hoge en mogen de wolken de rechtvaardige 
regenen; moge de aarde zich openen en de Verlosser uitspruiten.' 
 

Invitatory Carol:  
Veni Emmanuel van Zoltán Kodály (1882-1967) 
 

Veni veni, Emmanuel 
captivum solve Israel, 
qui gemit in exsilio, 
privatus Dei Filio. 
Gaude! Gaude! 
Emmanuel nascetur pro te Israel! 
 
 
 

Veni, O Jesse virgula, 
ex hostis tuos ungula, 
de specu tuos tartari 
educ et antro barathri. 
 
 
 

Veni, veni O Oriens, 
solare nos adveniens, 
noctis depelle nebulas, 
dirasque mortis tenebras. 
 
Veni, Clavis Davidica, 
regna reclude caelica, 
fac iter tutum superum, 
et claude vias inferum. 
Veni, veni, Adonai, 
qui populo in Sinai 
legem dedisti vertice 
in maiestate gloriae. 

Kom, kom, Emmanuel, 
Verbreek Israëls ketenen, 
Dat rouwt in ballingschap, 
Van de Zoon van God verstoken. 
Verheug u! Verheug u! 
Emmanuel zal voor u, Israël, 
geboren worden. 
 

Kom, wortel van Jesse, 
Leid hen uit de klauwen van uw 
vijand, 
Uit de diepten van de hel 
En uit het duister van de 
onderwereld 
 

Kom, kom, dageraad, 
Beschijn ons door uw komst, 
Verdrijf de wolken van de nacht, 
En verjaag het duister van de dood. 
 
Kom, sleutel van David, 
Open de hemelse koninkrijken, 
Maak het hoge pad veilig, 
En sluit de weg naar de hel. 
Kom, kom, Adonai, 
Die aan Uw volk op de top van de 
berg Sinaï de wet heeft gegeven 
in de majesteit van Uw glorie. 

 

* wie kan, gaat staan  
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Processional Carol: Liedboek voor de Kerken 125:  
 
 
 
 
allen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mannen:           allen: 
2. O kom, Gij wortel Isaï,                        3. O kom, o kom, Gij Oriënt                   
    verlos ons van de tirannie,               en maak uw licht alom bekend; 
   van alle goden dezer eeuw,              verjaag de nacht van nood en dood 
   Herder, sla de boze leeuw.                      wij groeten reeds uw morgenrood. 
   Weest blij, weest blij, o Israël!              Wees blij, weest blij, o Israël! 
   Hij is nabij, Immanuël!                              Hij is nabij, Immanuël! 
 
vrouwen:           allen: 
 4. O kom, Gij sleutel Davids, kom        5. O kom, die onze Heerser zijt, 
     en open ons het heiligdom;                  In wolk en vuur en majesteit. 
     dat wij betreden uwe poort,                O Adonai die spreekt met macht, 
     Jeruzalem, o vredesoord             verbreek het duister van de nacht. 
     Weest blij, weest blij, o Israël!            Wees blij, weest blij, o Israël!            
     Hij is nabij, Immanuël!              Hij is nabij, Immanuël 
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Bidding Prayer (Nodiging)  
v.  In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  
a.  Amen.  
v.  In Naam van God, die ons liefheeft zoals we zijn,  
 en ons uitnodigt ons voor te bereiden op de komst van  
 Jezus zijn Zoon: Welkom! Genade en vrede voor U!  
 We zijn hier samengekomen uit de drukte van alledag en  
 de zorgen die onze agenda bepalen om te luisteren naar het 
 goede nieuws, dat onze Redder wordt geboren.  
 In deze Adventstijd komen we steeds dichter bij het Kerstfeest, 
 laten we ons daarom voorbereiden zodat we de ware betekenis 
 ervan mogen ontdekken.  
 Laten we luisteren naar de lezingen uit de Schrift, hoe de profeten 
 van Israël beloofden dat God de mensen die op hem wachten zal 
 bezoeken en bevrijden.  
 Laten we ons verheugen, in onze liederen, dat God bij ons wil 
 wonen, en vreugde vindt in ons.  
 Laten we vol verwachting uitzien, naar de komst van het Kind 
 van God, Jezus Messias, in onze wereld.  
 Maar laten we, voor we gaan luisteren naar de verhalen,  
 en zingen over wat komen gaat bidden voor hen die in het 
 bijzonder bescherming en medeleven nodig hebben, waar ook 
 ter wereld: de zieken naar lichaam en geest, degenen die bang 
 zijn voor wat komen gaat, degenen die de hoop hebben verloren,  
 de eenzamen, de onbeminden, 
  of die leven in de schaduw van de dood.  
 Dat zij worden gezien in hun duisternis, dat Christus in hen 
 gekend wordt.  
 Dat wij elkaar zien en Christus in elkaar herkennen.  
 Nemen we mee in ons gebed degenen die ons zijn voorgegaan 
 naar het Koninkrijk van God, die leven in het eeuwig licht.  
 Al onze gebeden en gedachten, alles zelfs wat wij niet kunnen of 
 durven uitspreken, dat alles mogen wij voor God brengen met 
 de woorden die Jezus ons geleerd heeft:  
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allen:  Onze Vader die in de hemel zijt, 
  Uw naam worde geheiligd. 
  Uw koninkrijk kome. 
  Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
  Geef ons heden ons dagelijks brood. 
  En vergeef ons onze schulden 
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
  En leid ons niet in verzoeking, 
  maar verlos ons van de boze. 
  Want van U is het koninkrijk 
  en de kracht en de heerlijkheid 
  in eeuwigheid. Amen. (oecumenische versie)  
 
Zegenbede 
v. Moge de almachtige God ons zegenen met zijn genade, 
 moge Christus ons de vreugde van het eeuwig leven schenken,  
 moge de heilige Geest ons vullen met zijn liefde.  
a. Amen.  
 
*   wij gaan zitten 
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Hymn: ‘Al wie dolend in het donker’ 
(Oud Katholiek Gezangboek 591, melodie: Once in Royal David’s City). 
 
allen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mannen:    vrouwen: 
2. Onze lasten zal Hij dragen  3. Tot de groten zal Hij spreken 
    onze onmacht totterdood      even weerloos als het lam 
    geeft als antwoord op ons vragen     het geknakte riet niet breken 
    ons zichzelf als levensbrood      Hij bewaakt de kleine vlam: 
    nieuwe vrede zal er dagen      hoort en ziet het levend teken 
    liefde straalt als morgenrood.                   van een God die tot ons kwam. 
 
   allen: 
               4. Dor en droog geworden aarde      
                   die om dauw en regen vraagt 
                           dode mens die snakt naar adem 
     wereld die om toekomst vraagt: 
                   zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, 
                   Die mijn welbehagen draagt. 
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The First Lesson: Johannes 1:1-14  
    In het begin was het Woord    
lector:  Woord van de Heer 
allen:  Wij danken God 
 
Hymn: lied 826 

 

 
  2. Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
      waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
      o levenswoord van den beginne? 
      Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
      o Christus, treed ons leven binnen. 
 
  3. Gij werd een mens, maar zonder eer, 
      die in de wereld geen verweer, 
      niet heerlijks had voor mensenogen. 
      Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer 
      geef dat wij U herkennen mogen. 
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The Second Lesson: Zacharia 9: 9-10      - 
 De komst van de Messias. 
  Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde 
 
lector:  Woord van de Heer 
allen:  Wij danken God 
 
 
Carol: ‘Quare fremuerent gentes’ (psalm 2) – uit  ‘Oratorio de Noël’ - 
            Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
 

Quare fremuerunt gentes?  
Et populi meditati sunt inania?  
Gloria Patri, Gloria Filio,  
Gloria Spritui Sancto!  
 
Sicut erat in principio et nunc et 
semper  
et in saecula saeculorum. Amen. 

Waarom gaan de heidenen tekeer 
en zinnen de volkeren op nutteloze 
gedachten.  
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest,  
zoals het in aanvang was, nu en 
voor altijd en van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Amen. 
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Hymn: lied 479 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. Niet langer drukt ons droefheid neer: 
      wij vinden vreugde in de Heer. 
      Niet langer drukt ons droefheid neer: 
      wij vinden vreugde in de Heer. 
      Hij heeft ons van de nacht bevrijd, 
      schept ons een dag vol zaligheid. 
 
  3. Nu wijkt de zonde voor zijn licht. 
      Ons leven wordt weer opgericht. 
      Nu wijkt de zonde voor zijn licht. 
      Ons leven wordt weer opgericht. 
      Stem, mensen, met de engelen in, 
      aanschouw de Zoon, dit nieuw begin! 
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  4. Hij doet de duisternis teniet. 
      En engelen zingen ons dit lied. 
      Hij doet de duisternis teniet. 
      En engelen zingen ons dit lied: 
      glorie aan God, want vrede is 
      nu hartslag der geschiedenis. 
 
 
The Third Lesson:  Jesaja 9: 1, 5-6   
  Het volk dat ronddwaalt in het donker 
  Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. 
    
lector:  Woord van de Heer 
allen:  Wij danken God 
 
 
Hymn: lied 448 
allen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
koor:   2. gij die hier woont in 't dal der tranen 
          en van de schaduwen des doods, 
      gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots 
      Hij zich zijn witte weg zal banen. 
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allen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
koor:  4. Geen liefde gaat er meer verloren, 
      de onderdrukking is voorbij, 
      de dood is dood, nu juichen wij, 
      er is een kind voor ons geboren. 
 
allen:  5. Er is een zoon voor ons gegeven, 
      de Zoon van God die koning is, 
      die 't licht is in de duisternis, 
      de weg, de waarheid en het leven. 
 
koor:  6. En alle andere vreemde namen: 
      die wonderlijke raadsman heet, 
      omdat Hij de geheimen weet 
      van hemel en van aarde samen. 
 
allen:  7. Een sterke God, die de gebeden 
        verhoren zal, die overwint. 
       Eeuwige vader heet dat kind, 
      en vorst van eindeloze vrede. 
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koor:  8. Dan zal de aarde voor ons allen 
      het land van melk en honing zijn, 
      het kind van God zal koning zijn, 
      nooit zal de troon van David vallen. 
 
allen:  9. En alle, alle mensen samen, 
      die zullen voor zijn aangezicht 
      staan zingen in het grote licht. 
     En Hij kent allen bij hun namen. 
 
 
The Fourth Lesson: Jesaja 11: 1-9     
  Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op 
 
lector:  Woord van de Heer 
allen:  Wij danken God 
 
Gedicht:  
 Het is eigen aan de geboorte 
 
 Het is eigen aan de geboorte 
 dat zij onophoudelijk gebeurt 
 met elke keer nieuw licht 
 want het ligt in de aard 
 van de goedheid 
 dat ze niet anders kan 
 dan zich uitstorten 
 waar ze ook is 
 in het zijn 
 in de grond van ons wezen 
 werkelijk waar 
 wat er aan volmaaktheid 
 moet komen 
 zij het goddelijk licht 
 genade 
 of zaligheid 
 dat alles kan alleen maar 
 door middel van de geboorte 
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 in onszelf komen 
 op geen enkele andere manier 
 sta helemaal open 
 voor deze geboorte in jezelf 
 dan vind je al het goede 
 en alle troost 
 en al het zijn 
 alle waarheid 
 alle gelukzaligheid 
                                        Meester Eckhart (ca 1326) 
 
Carol: ‘Es ist ein Ros ensprungen’ - Michael Praetorius (1571-1621) 
 

Es ist ein Ros entsprungen 
aus einer Wurzel zart, 
wie uns die Alten sungen, 
von Jesse kam die Art 
und hat ein Blümlein bracht 
mitten im kalten Winter, 
wohl zu der halben Nacht. 
 
Das Röslein, das ich meine, 
davon Isaias sagt, 
hat uns gebracht alleine  
Marie die reine Magd.  
Aus Gottes ewgem Rat 
hat sie ein Kind geboren 
welches uns selig macht. 
 
Das Blümlein so kleine, 
das duftet uns so süß, 
mit seinem hellen Scheine 
vertreibt's die Finsternis: 
Wahr' Mensch und wahrer Gott, 
hilft uns aus allem Leide, 
rettet von Sünd und Tod. 

Een roze, fris ontloken, 
uit teren wortel kwam, 
want d'oudheid had gesproken: 
"Zij bloeit uit Jesse's stam" 
Die heeft een bloem gebracht 
al in de koude winter 
te midden van de nacht. 
 
Die bloem van wond'ren luister, 
waarvan Jesaja sprak, 
bloeid' op, toen door het duister 
het licht der wereld brak. 
Toen is in stille nacht 
Maria's kind geboren, 
dat ons Gods heilwoord bracht. 
 
Die bloem, zo klein en teder, 
met haar geur zo zoet, 
brengt ons de zonne weder, 
die 't duister wijken doet. 
O Jezus, mens en God, 
bij U is wel geborgen 
ons aards en eeuwig lot 
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The Fifth Lesson:  Lucas 1: 26-38   
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth 
 
lector:  Woord van de Heer 
allen:  Wij danken God 
 
Carol: Mary's Magnificat - Andrew Carter (*1939) 
 

Softly a light is stealing 
Sweetly a maiden sings 
Ever wakeful, ever wistful 
Watching faithfully, thankfully, 
Tenderly her King of kings. 
 
My sould doth magnify the Lord 
And my spirit hath rejoiced 
In God my Saviour. 
 
Mary her song to Jesus 
Softly serenely sings 
I will love you, I will serve you 
May my lullaby glorify 
Magnify my King of kings. 
Lullaby. 
 

Zacht komt er licht tevoorschijn 
Een meisje zingt lieflijk 
Altijd waakzaam, altijd weemoedig 
Trouw en dankbaar, 
Teder kijkend naar haar Koning der 
koningen. 
Mijn ziel verheft de Heer 
En mijn geest heeft zich verheugd  
In God, mijn Redder 
 
Maria zingt haar lied voor Jezus 
Zacht en sereen 
Ik zal van je houden, ik zal je 
dienen 
Hoop dat mijn wiegenlied  
Mijn Koning der koningen zal 
verheerlijken en verheffen. 
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Hymn: lied 505 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.In de nacht gekomen  3.In de nacht gekomen, 
     kind dat met geduld      onmiskenbaar kind, 
     eeuwenoude dromen      kom, doorwaai de bomen, 
     eindelijk vervult,      zachte zuidenwind, 
     kom in onze dagen,      kom in onze dagen, 
     kom met uw gestage,      laat uw morgen dagen, 
     milde overmacht.      kom – de wereld wacht. 
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The Sixth Lesson: Lucas 2: 8-16  
Niet ver daar vandaan brachten de herders de nacht door in het veld. 
    
lector:  Woord van de Heer 
allen:  Wij danken God 
 
 
Carol: ‘In the bleak midwinter’ – Philip Stopford  (*1977) 
 

In the bleak midwinter 
Frosty wind made moan 
Earth stood hard as iron 
Water like a stone 
Snow had fallen, snow on snow 
in the bleak midwinter long ago 
 
 
 
Our God, heaven cannot hold Him 
Nor earth sustain, 
Heaven and earth shall flee away 
When He comes to reign: 
 
 
In the bleak mid-winter 
A stable-place sufficed 
The Lord God Almighty — 
Jesus Christ. 
 
Enough for Him, whom cherubim 
Worship night and day, 
A breast full of milk 
And a manger full of hay; 
Enough for Him, whom Angels 
Fall down before, 
The ox and ass and camel 
Which adore. 
 

Midden in de gure winter 
Kreunden ijzige winden 
Aarde was als ijzer 
Water als een steen 
Sneeuw was gevallen, sneeuw op 
sneeuw 
Midden in de gure winter lang 
geleden 
 
Onze God, de hemel kan hem niet 
vasthouden, noch de aarde 
ondersteunen. 
Hemel en aarde zullen vluchten als 
hij komt om te regeren. 
 
Midden in de winter 
was een plaats in de stal 
voldoende voor de Almachtige 
God, Jezus Christus. 
 
Genoeg voor hem die dag en nacht  
Wordt aanbeden door cherubijnen 
Een borst vol melk 
En een voederbak vol hooi 
Zijn voldoende voor hem  
voor wie engelen eerder afdaalden  
en die door os, ezel en kameel 
aanbeden wordt. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cherubim
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Angels and Archangels 
May have gathered there, 
Cherubim and seraphim 
Thronged the air; 
But only His Mother 
In her maiden bliss 
Worshipped the Beloved 
With a kiss. 
 
What can I give Him, 
Poor as I am? — 
If I were a Shepherd 
I would bring a lamb; 
If I were a Wise Man 
I would do my part, — 
Yet what I can I give Him, — 
Give my heart. 

Engelen en aartsengelen  
hebben zich misschien daar 
verzameld., 
Cherubijnen en serafijnen  
verdrongen de lucht; 
Maar alleen Zijn moeder,  
in haar maagdelijke gelukzaligheid, 
Aanbad de Geliefde met een kus. 
 
Wat kan ik Hem geven 
Arm als ik ben 
Als ik een herder was 
Bracht ik een lam 
Als ik een wijze was 
Zou ik mijn deel doen 
Maar wat kan ik Hem geven  
Anders dan mijn hart 

 
 
 
Seventh Lesson: Mattheus 2: 1-12  
          Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea. 
 
lector:  Woord van de Heer 
allen:  Wij danken God 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seraphim
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Hymn: lied 471 
 

  
2. O, Jesu parvule,   3. Hoor, heel de engelenschaar 
    U leeft met ons mee,       jubelt gloria 
    troost mij in mijn lijden,      in excelsis Deo, 
    o puer optime.       o, waren wij ook daar. 
    Uw komst zal ons bevrijden,      De aarde en de hemel 
    voorbij zijn ach en wee.      ze zingen met elkaar 
    Schenk ons pais en vree,      nova cantica, 
    schenk ons pais en vree.      nova cantica, 
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Collect  (gebed) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
v. Laat ons bidden: …  
 Wek op onze harten, God, zodat wij wakker worden  
 en opgewekt klaar staan, om Uw zoon, de koning van de Vrede  
 te ontvangen, en samen met Hem U van harte te dienen. 
  Door Jezus Christus, onze Heer, 
a.:  Amen. 
 
 
* wie kan, gaat staan  
 
The Blessing (zegen) 

 
 
v. Wek op, o Heer, onze harten 
 om wegbereiders te zijn 
 voor de Mensenzoon,  
 zodat wij door Zijn advent gezegend 
 tot een zegen kunnen zijn. 
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Zegenbede  
v. De God van de hoop 
 zal U vervullen  
 met vreugde en vrede 
 door de kracht van de heilige Geest.  
a. Amen.  
 
 
Closing Hymn: lied 437 
 
allen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vrouwen:            2. Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit, 
      daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 
      Gij wolken, breek in regens neer, 
      regen de Heiland, Israëls Heer. 
   
allen:                   3. Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 
      dat berg en dal van lente lacht. 
      O aarde, wek die roze rood, 
      ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 
 
mannen:             4. Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost, 
      die wij verbeiden onverpoosd? 
      O daal toch uit uw hoog paleis 
      in ons verloren paradijs. 
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vrouwen: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
allen:                   6. Wij zijn hier in zo grote nood, 
      wij leven allen naar de dood. 
      O kom, en voer met sterke hand 
      ons weer terug in ’t vaderland. 
 

Organ Voluntary:   
  delen uit: ‘Kom tot ons, scheur de heem’len Heer’ 
  van Folkert Grondsma (1944-2000) 
 

koor, ambtsdragers en lectores verlaten de kerk  
 
Kerkgangers verlaten de kerk op aanwijzingen van de gastvrouw. 
 

Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten 
én voor de enveloppenactie van Raad van Kerken 

U kunt u bijdrage ook overmaken op  
reknr. NL88 ABNA 0940 1453 83 

o.v.v. Lessons and Carols 
 
 
 
 

 

Wij wensen u fijne kerstdagen toe. 
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Het Woerdens Kamerkoor is opgericht in 1986 en heeft een vaste kern van 
23 zangers. Het repertoire van het koor bestaat uit geestelijke en 
wereldlijke werken uit alle stijlperioden. Tijdens de repetities wordt veel 
aandacht besteed aan muzikale ontwikkeling en koorklank.  
 
Het Woerdens Kamerkoor verzorgt minimaal twee keer per jaar in Woerden 
een concert met a capella werken of werken met begeleiding door piano of 
klein ensemble, die indien mogelijk ook elders worden uitgevoerd. Het 
gemiddelde totale aantal optredens per jaar is zes tot acht. Om het jaar 
wordt een groot werk gepland met medewerking van professionele solisten 
en orkest, zoals The Messiah van G.F. Händel en het Weihnachtsoratorium 
en Johannes Passion van J.S.Bach.  Ook werkt het Woerdens Kamerkoor 
graag mee aan evenementen. 
 
In 2022 wordt het 35-jarig bestaan gevierd met o.a. een groot 
najaarsconcert met orkest en solisten op 19 november, waar het Requiem 
van Mozart op het programma staat. Wilt u in 2022 ook meezingen met het 
Woerdens Kamerkoor? Wordt dan lid of projectlid. Het Woerdens 
Kamerkoor is op zoek naar zangers met koorervaring en heeft plaats voor 
tenoren, bassen en (lage) alten. Voor sopranen is er momenteel een 
wachtlijst. U kunt vrijblijvend enkele repetities bijwonen en daarna in 
overleg een stemtest afleggen.  
 
De eerste repetitie in 2022 is op 10 januari in de Maranathakerk (20.00 – 
22.00 uur), afhankelijk van de dan heersende coronamaatregelen. We 
starten die avond met repeteren voor het voorjaarsconcert (datum nog niet 
bekend), waarbij we willen aansluiten bij de viering van Woerden 650 jaar, 
d.w.z. een programma met wereldlijk repertoire dat een periode van 650 
jaar bestrijkt, uit de historie van ons koor.  
Geïnteresseerde zangers kunnen  contact opnemen met de secretaris van 
het koor via info@woerdenskamerkoor.nl.  
Informatie over het koor kunt u vinden op onze website 
woerdenskamerkoor.nl 
 


