
De Lutherse Cantorĳ Woerden
zoekt donateurs

Wie zĳn wĳ? 

Een vierstemmig koor van bescheiden omvang, met passie voor muziek en 
liturgie. Onder leiding van Jeroen de Haan zingen wĳ maandelĳks tĳdens een 
lutherse eredienst in Woerden. Elk jaar geven we op Open Monumentendag een 
concert met liturgische koormuziek.
         

Waarom zingen wĳ? 

In de lutherse liturgie versterken woord en muziek elkaar. Daar dragen we aan bĳ.

Wat zingen we? 
Vaste liturgische onderdelen als de antifoon bĳ de eerste psalm en een motet bĳ 
de evangelielezing. Daarnaast de gezongen avondmaals- of doopliturgie en de 
Woerdense evensongs. Ons repertoire is breed: van Liedboek tot de lutherse en 
anglicaanse koortraditie, van renaissance tot nu. 

Werken aan kwaliteit kost geld
We willen in koorklank en zeggingskracht blĳven groeien. Dat is mogelĳk dankzĳ 
onze professionele dirigent en een jaarlĳkse bĳscholing door een zangcoach. 
Onze cantorĳ neemt zelf de kosten van de dirigent voor haar rekening. 
Het is duidelĳk dat dit alles een prĳs heeft.

Wat kunt u doen? 

U helpt ons enorm door een steentje bĳ te dragen als donateur van de Lutherse 
Cantorĳ Woerden. Dat kan al voor € 25,- per jaar.   

Aanmelden: 
Noteer uw gegevens op het invulstrookje en doe dat in de box  ‘Donateurs van de 
Lutherse Cantorĳ Woerden’, achter in de kerk.  Mailen of schrĳven kan ook.  
e-mail:  cantorĳwoerden@gmail.com
postadres:  Lutherse Cantorĳ Woerden, t.a.v. de secretaris 
 Jan de Bakkerstraat 11   3441 ED Woerden

U kunt uw bĳdrage storten op rekening NL45RABO 030 886 40 26 
t.n.v. Lutherse Cantorĳ Woerden, met vermelding van ‘donateur cantorĳ’. 
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Invulstrookje  
Uw gegevens geven we niet door aan derden. We gebruiken ze alleen om 
contact met u te houden. U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail en 
elk jaar onze rondzendbrief. 

Ja, ik word donateur van de Lutherse Cantorĳ Woerden
naam:    
straat:  
postcode + plaats: 
mailadres: 

Noteer mĳ voor:     € 25 per jaar  /      € 50 per jaar /      € 100 per jaar / 
    € …    per jaar:  een ander bedrag, vanaf € 25,- 




