
    

 

Herberg Oude Kerk Zoetermeer 
Nieuwsbrief januari 2023 

 

Concerten in januari en februari 
 

 
 



Beste muziekliefhebber, 
 
Wij wensen u een goed en voorspoedig Nieuwjaar toe, waarin u mag genieten 
van mooie culturele evenementen. 
 
Voor de Lunchpauzeconcerten in januari en februari hebben we voor u een 
nieuw afwisselend programma met solo-musici en duo's kunnen samenstellen. 
U zult bekende en nieuwe gezichten zien, met uitvoeringen op hoog niveau. 
 
Dit jaar zullen de maandelijkse Carillonconcerten worden uitgevoerd door 
Johan van Oeveren, die deze concertenserie nu volledig overneemt van zijn 
goede leermeester Gijsbert Kok. Wij danken Gijsbert voor zijn jarenlange inzet 
en zijn mooie spel op het Zoetermeerse Carillon, hoog in de kerktoren. 
 
Onze concerten zouden niet mogelijk zijn zonder de trouwe steun van onze 
donateurs, sponsoren, subsidiegevers, vrijwilligers, musici en (niet in de laatste 
plaats) u als concertpubliek. Hartelijk dank voor uw belangstelling en 
ondersteuning, gezamenlijk maken we er elke week weer een muzikale 
beleving van! 
 
Wij nodigen u van harte uit bij onze nieuwe concerten, graag tot ziens! 
 
  

Lunchpauzeconcerten 
 

 



 
Voor de komende periode staan op woensdagen van 12:45 tot 13:15 uur de 
volgende Lunchpauzeconcerten gepland. De deur is open vanaf 12:30 uur. 
 
4 januari 2023  Carla Bos (harp) 
 
11 januari 2023  Panos Gklistis (vleugel) 
 
18 januari 2023  Alejandro Trigo Asensio (viool) & Sara Gutiérrez Redondo 
(vleugel) 
 
25 januari 2023  Ronald de Jong (orgel) 
  
1 februari 2023  Annemieke IJzerman (harp, zie foto) 
 
8 februari 2023  Dante Jongerius & Lucie Montbessaux (fluitduo) 
 
15 februari 2023  Matteo Costanzi (hobo) & Ronald de Jong (klavecimbel & 
orgel) 
 
22 februari 2023  Joram van Ketel (trombone) & Iddo van der Giessen 
(orgel) 
 
Toegang vrij, collecte bij de uitgang voor uw vrijwillige bijdrage. 
Hartelijk welkom! 
  

Carillonconcerten 
 

 



 

 
Carillonbespelingen vinden maandelijks plaats op zaterdag van 12:00 tot 13:00 
uur, en worden uitgevoerd door Johan van Oeveren. 
Deze concerten kunnen in de buitenlucht worden beluisterd in de Dorpsstraat of 
in het nabijgelegen Wilhelminapark. 
 
zaterdagmiddag 7 januari 2023: 
Nieuwjaarsconcert 
  
zaterdagmiddag 4 februari 2023: 
Vlaams & Nederlands 
  
zaterdagmiddag 4 maart 2023: 
Barok & Popsongs 
  
zaterdagmiddag 2 april 2023: 
Passiemuziek 
 
zaterdagmiddag 29 april 2023: 
Koningsdag 
 
zaterdagmiddag 6 mei 2023: 
Muziek voor Bevrijdingsdag 
 
zaterdagmiddag 21 mei 2023: 
Lentekriebels 
 
zaterdagmiddag 4 juni 2023: 
Gevariëerd programma 
  

 

 

Voor alle details van onze concerten, zie: 
https://www.herbergoudekerk.nl 
en 
https://www.facebook.com/concertenzoetermeer 
 
Hartelijk welkom! 

  

 


