Herberg Oude Kerk Zoetermeer
Kerstconcerten op orgel
Graag nodigen wij u uit voor een reeks Kerstconcerten in de Oude Kerk te
Zoetermeer.
Om de leegte van het wegvallen van de Lunchpauzeconcerten toch iets te
vullen, zal organist Ronald de Jong tijdens vier opeenvolgende dagen
Kerstconcerten verzorgen op het prachtige Lohman orgel van de Oude Kerk
Zoetermeer.
Tijdens deze concerten, die een half uur zullen duren, zal hij Advents- en
Kerstmuziek spelen van verschillende componisten.
Uiteraard zal Ronald ook een aantal improvisaties ten gehore brengen.
De concerten vinden plaats van maandag 21 december t/m donderdag 24
december 2020, dagelijks van 12:45 tot 13:15 uur.
De concerten zijn gratis toegankelijk, na reservering per concert, via de
concertagenda op onze website:
https://www.herbergoudekerk.nl/concertagenda.php
Bij de uitgang staat een collectebus voor uw vrijwillige bijdrage.
De deur van de kerkzaal is open vanaf 12:15 uur.
Heel hartelijk welkom!

Bijzondere maatregelen en voorwaarden voor het
bezoeken van onze concerten in de Oude Kerk
Bij al onze concerten in de kerkzaal sluiten wij aan op de bijzondere
maatregelen en voorwaarden die door de Rijksoverheid zijn aangegeven
- Vooraf reserveren voor het bezoeken van een concert is verplicht.
U kunt dit eenvoudig en uitsluitend doen via de concertagenda op onze
website: https://www.herbergoudekerk.nl/concertagenda.php
door onder de gegevens van het betreffende concert de knop [Reserveren]
te kiezen en vervolgens het digitale formulier in te vullen.
Hierna krijgt u een bevestiging per email.
- Er geldt een maximum van 30 bezoekers, vol is vol.
- Bij het binnengaan en verlaten van de kerkzaal bent u verplicht om
een mondkapje te dragen.
- Bij de entree wordt gevraagd of u of uw huisgenoten verkoudheids- of
griepklachten hebben. Indien dit het geval is, mag u de zaal namelijk niet

binnengaan.
- Houdt u alstublieft minimaal 1,5 meter afstand van anderen, binnen en buiten
de kerkzaal.
Houdt 3 stoelen vrij tussen bezoekers die geen huisgenoten zijn.
De entree en de kerkzaal zijn aangepast en voorzien van de benodige
beschermingsmaterialen.
- Bij de entree en in de kerkzaal zijn vrijwilligers aanwezig voor hulp en het
beantwoorden van uw vragen.

Nieuwsbrief
Wij stellen het op prijs als u deze digitale nieuwsbrief wilt verspreiden onder uw
relaties, vrienden en bekenden. Wilt u verzekerd zijn van toezending van onze
nieuwsbrieven, dan kunt u zich hiervoor inschrijven op onze website:
https://www.herbergoudekerk.nl
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