
Herberg Oude Kerk Zoetermeer

Hervatting Lunchpauzeconcerten!

Beste muziekliefhebber, 

Op woensdag 2 februari 2022 zullen wij onze wekelijkse Lunchpauze-
concerten in de Oude Kerk in Zoetermeer gaan hervatten. 
Wij zijn blij dat dit weer mogelijk is, en de musici zijn enthousiast om weer voor
u te gaan spelen! 
U bent hartelijk welkom om deze concerten bij te wonen, met inachtneming van
de voorwaarden onderaan deze e-mail. 

Graag tot ziens! 

 



Lunchpauzeconcerten

Voor de komende weken staan op woensdagen van 12:45 - 13:15 uur de
volgende Lunchpauzeconcerten gepland: 

2 februari 2022: Erwin Weerstra (vleugel) & Alessandra Marangon
(sopraan) 

9 februari 2022: Wouter Harbers (vleugel) 

16 februari 2022: Ronald de Jong (orgel) 

23 februari 2022: Anna Lachegyi (cello)  

2 maart 2022: Duo Fleurette: Marjolein Nieuwenkamp & Suzanne van



Duuren (cello's) 

9 maart 2022: Ronald de Jong (orgel) 

16 maart 2022: Carla Bos (harp) 

23 maart 2022: Duo Harpsoon: Emmiko Groenemeijer (harp) & Joeri
Deckers (fagot) 

30 maart 2022: Fernando Riscado Cordas (gitaar) 

6 april 2022: Ronald de Jong (orgel) 

13 april 2022: Ensemble Rossignol: Alice Gort (fluit) & Elly van Munster
(gitaar) 

 

Carillonconcerten

Carillonbespelingen vinden maandelijks plaats op zaterdag van 12:00 tot 13:00
uur, met een gevarieerd repertoire: 

zaterdagmiddag 5 februari 2022: 



Vlaams en Nederlands - Johan van Oeveren 

zaterdagmiddag 5 maart 2022: 
Bach en popsongs - Gijsbert Kok 

zaterdagmiddag 2 april 2022:  
Passiemuziek - Johan van Oeveren 

zaterdagmiddag 30 april 2022: 
Koningsdagconcert - Gijsbert Kok 

zaterdagmiddag 7 mei 2022: 
Muziek voor Bevrijdingsdag - Gijsbert Kok 

zaterdagmiddag 21 mei 2022: 
Lentekriebels - Johan van Oeveren 

zaterdagmiddag 4 juni 2022: 
Gevarieerd programma - Gijsbert Kok 

Deze concerten kunnen in de buitenlucht worden beluisterd in de Dorpsstraat
of in het nabijgelegen Wilhelminapark. 
 

Bijzondere maatregelen en voorwaarden voor het
bezoeken van onze concerten in de Oude Kerk

Bij onze concerten in de kerkzaal sluiten wij aan op de bijzondere
maatregelen en voorwaarden die door de overheid zijn aangegeven: 

- Voor uw bezoek zijn een Coronatoegangsbewijs, identificatie en mondkapje 
  verplicht.  

- Reserveren voor een concert in de kerkzaal is niet nodig. 



  Plaatsen zijn beschikbaar totdat de maximale zaalcapaciteit (met 1,5 meter 
  afstand) is bereikt. 

- Zie voor de verdere bijzonderheden onze website: www.herbergoudekerk.nl 

Heel hartelijk welkom!

De concerten worden gesteund door: 
De Pelgrimshoeve - IFP Holland - Naturals Bloemisten - Netwerk Zoetermeer -
Gemeente Zoetermeer - Cultuur079 - Cultuurzomer Zoetermeer en Zoetermeer
is de Plek. Wij ontvangen subsidie van Cultuurfonds Zoetermeer. 

Nieuwsbrief

Wij stellen het op prijs als u deze digitale nieuwsbrief wilt verspreiden onder uw
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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