
Meest gestelde vragen nieuw Luthers kinderkoor 
 
Wat we gaan doen? 
We gaan zingen! We beginnen met liederen die in het Liedboek staan en er zullen liederen bij 
komen die daar op lijken wat betreft stijl. Op sommige momenten zijn het ook liedjes die 
iedereen op dat moment zingt, die wij dan in eigen stijl uitproberen.  
 
Waarom we dit gaan doen? 
We houden van zingen! “Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets 
waardevols meegeeft: plezier in het zingen.“ Muziek past ook bij de Lutherse kerk: muziek en 
geloof komen er samen.  
 
Wie mag mee doen? 
Kinderen die in september in groep 4 zitten tot en met groep 8. Maar overleg ook als je hier 
vragen over hebt! 
 
Waar we naartoe willen groeien? 
Wekelijks een koorrepetitie van drie kwartier tot een uur, met ook tijd voor gezelligheid en wat 
drinken. 
 
Hoe we dat gaan doen? 
Op 16 september gaan we eens een workshop bieden om ‘na de zomer’ weer even te kijken 
hoe het kan. Vanaf 23 september elke maandagmiddag 15.30-16.15 uur koorrepetitie. Eens in 
de zes/zeven weken is er ook een creatief programma na het zingen; bijvoorbeeld lampions 
voor St. Maarten maken. 
 
Kost het wat? 
Voor 25,- euro mag je meedoen en krijg je een mooie uitgave van het Liedboek (t.w.v. 25,-) 
waar we deels uit zingen. 
 
Optreden? 
We gaan een paar optredens plannen. Misschien bijvoorbeeld op de zaterdag voor St. Maarten. 
 
Wie we zijn? 
De organisatie van deze koorworkshop is de werkgroep kinderkoor uit de Lutherse kerk.  
Bel of mail gerust met andere vragen naar Karin Timmerman 06-22179525 

karintimmerman@lutherswoerden.nl 
 
 
 



Visie 
De Evangelisch-Lutherse kerk in Woerden is onderdeel van de Protestantse kerk Woerden. De 
gemeente komt samen in de voormalige schuilkerk aan de Jan de Bakkerstraat. Op deze plek 
bouwt de gemeente op de droom van onze gemeenteleden, een droom die is gericht op 
het blijven zingen voor God, een levendige kerk met een eigen gezicht, met aandacht 
voor liturgie, muziek en cultuur. Een kerkelijke gemeenschap waar ook aandacht is voor elkaar 
in pastoraal opzicht, en men elkaar ook echt kent en dus gekend wordt! Een bloeiende kerk, 
waarin verschillende generaties vertegenwoordigd zijn, waarin ruimte wordt geboden voor 
ieders beleving van het geloof. 
 
Het opzetten van een kinderkoor is een uitwerking van deze visie. We willen samen zingen met 
als droom dat we nieuwe generaties enthousiast kunnen maken voor muziek en kerk. Dat er al 
andere koren zijn in Woerden, is geen belemmering, we gaan elkaar aanvullen. Het tijdstip van 
oefenen en een eigen stijl wat betreft liedkeuze, geven ons kinderkoor een eigen geluid. Wat we 
de kinderen bieden is de waardevolle ervaring van samen zingen en muziek maken en een 
warme gemeenschap waar ze gekend worden. De Lutherse gemeenschap komt samen rond 
Christus, en dat is degene die die tweeduizend jaar geleden zei: ‘Laat de kinderen tot mij komen 
en verhindert ze niet’. 
 


