
Herberg Oude Kerk Zoetermeer
Onder deze naam presenteren wij ons als de nieuwe
"Stichting Oude Kerk Zoetermeer" naar buiten toe.

Waarom Herberg Oude Kerk Zoetermeer?
Omdat wij op dit moment kunnen beschikken over een nieuwe aanbouw bij de
Oude Kerk, genaamd "De Herberg". En deze nieuwe aanbouw geeft ons veel
meer mogelijkheden om de Oude Kerk als gebouw multifunctioneel te
gebruiken. Natuurlijk primair de religieuze functie van het gebouw als domicilie
van de wijkgemeente Oude Kerk. Dat blijft zoals het was. Maar de foyer, de
bovenzalen, de keuken en de toiletten van de Herberg geven ons nu veel meer
mogelijkheden om in de kerkzaal en in De Herberg zelf allerlei
maatschappelijke en culturele activiteiten te organiseren. Daarbij kunt u denken
naast de Lunchpauzeconcerten aan avondvullende concerten, burgerlijke
huwelijksvoltrekkingen, rouw- en trouwdiensten met aanvullend gelegenheid
voor recepties en condoleances, tentoonstellingen, lezingen etc.

De Stichting Oude Kerk Zoetermeer is een onafhankelijke stichting met als doel
het voortbestaan van de Oude Kerk als kerkgebouw en als cultuurhistorisch
monument. Als een van de weinige Rijksmonumenten waar Zoetermeer over
beschikt, zijn de onderhoudslasten van de Oude Kerk fors. Het is de bedoeling
om de opbrengsten van de concerten en de zaalverhuur ten behoeve van
maatschappelijke en culturele activiteiten te gebruiken om de onderhoudslasten
van dit prachtige gebouw te financieren en daarmee het voortbestaan van de
Oude Kerk mogelijk te maken.



Onze kernactiviteiten zijn concerten en zaalverhuur. De concerten zijn een
voortzetting van de voormalige stichtingen Concerten Oude Kerk Zoetermeer
en Carillon Zoetermeer. Deze zijn opgegaan, evenals de voormalige stichting
Wijkplaats Dorp, in de nieuwe Stichting Oude Kerk Zoetermeer. De
schaalvergroting, die hiervan het gevolg is, in combinatie met de uitbreiding van
de ruimten, die we kunnen verhuren, brengt de exploitatie naar een hoger plan.
We hebben een aantal nieuwe bestuursleden weten aan te trekken, die vol
enthousiasme in de startblokken staan om met Herberg Oude Kerk Zoetermeer
aan de slag te gaan.

Bij de concerten kunt u denken aan de Lunchpauzeconcerten zoals u van ons
gewend was maar ook aan avondvullende concerten. Of dat we de kerkzaal
verhuren aan oratoriumverenigingen, die hun jaarlijkse uitvoeringen in de
kerkzaal, omgetoverd tot concertzaal, gaan uitvoeren.
Ook willen we meer werk maken in de toekomst van het prachtige carillon



bovenin de toren van de Oude Kerk waar door professionele beiaardiers
regelmatig concerten worden gegeven.
Bij de zaalverhuur kunt u denken aan allerlei maatschappelijke en culturele
activiteiten, die bij ons mogelijk zijn door een diversiteit aan beschikbare zalen.
In de eerste plaats de grote kerkzaal, maar daarnaast een mooie foyer en op
de eerste verdieping van De Herberg twee kleinere (vergader)zalen.

De afgelopen tijd hebben we gebruikt om te werken aan onze nieuwe huisstijl
waaronder het maken van een nieuwe website www.herbergoudekerk.nl.
Wij hadden gehoopt om deze nieuwe website van Herberg Oude Kerk op
feestelijke wijze te kunnen introduceren ter gelegenheid van de geplande
opening van De Herberg op 27 maart jongstleden.
Zoals u weet is dit door de coronacrisis helaas niet doorgegaan en tot nader
order uitgesteld.
Omdat wij bij de opening zeker meer dan 100 mensen verwachten, houden wij
er rekening mee dat de officiele opening nog wel even op zich laat wachten. Wij
zijn daarbij immers gebonden aan de ruimte, die de RIVM en het kabinet ons
laten in het kader van de versoepeling van de lockdownmaatregelen.
Op dit moment verwachten wij dat wij op zijn vroegst na de zomervakantie
vanaf 1 september weer met de (Lunchpauze)concerten kunnen beginnen.
Dit betekent dat de officiele opening van De Herberg ergens in het najaar zal
plaatsvinden. Op het moment dat de nieuwe datum bekend is, zullen wij u hier
uiteraard via www.herbergoudekerk.nl en de nieuwsbrief over informeren.

http://www.herbergoudekerk.nl/
http://www.herbergoudekerk.nl/


Omdat onze nieuwe website operationeel is en de officiële opening van De
Herberg pas komend najaar plaatsvindt, hebben wij de introductie van
www.herbergoudekerk.nl  en de officiele opening van De Herberg van elkaar
losgekoppeld en ervoor gekozen om deze vanaf 1 mei 2020 van start te laten
gaan.
Dit heeft het voordeel dat wij u op de hoogte kunnen houden van de voortgang
van de versoepeling van de lockdownmaatregelen en de gevolgen, die dit heeft
voor het functioneren van Herberg Oude Kerk Zoetermeer.
De mogelijkheden tot het organiseren van (Lunchpauze)concerten en de
zaalverhuur van de Oude Kerk en De Herberg kunt via
www.herbergoudekerk.nl op de voet volgen.
Mocht u hier nog nadere vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met
de personen (mobiel of via email), die op www.herbergoudekerk.nl staan
vermeld.

Nieuwsbrief

Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief wilt verspreiden onder uw
relaties, vrienden en bekenden. Wilt u verzekerd zijn van toezending van onze
nieuwsbrieven, meld u dan aan via onze website.
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