
Herberg Oude Kerk Zoetermeer

Hervatting concerten!

Met plezier kunnen wij u meedelen dat wij onze concerten in de Oude Kerk in
Zoetermeer gaan hervatten! 
Nu de corona-maatregelen vanaf 5 juni worden versoepeld, geeft dit ons de
mogelijkheid om weer concertbezoekers te ontvangen in de kerkzaal, met
maximaal 50 bezoekers per concert. 

 

Orgelconcerten in juni en juli 2021

Vanwege de benodigde voorbereidingstijd zullen we onze activiteiten gefaseerd
opstarten. Wij beginnen met twee Orgelconcerten op de zaterdagmiddag: 

    zaterdagmiddag 19 juni 2021: Orgelconcert door Ronald de Jong 
    werken van J.S. Bach, J.P. Sweelinck, Ch.M. Widor en R. de Jong 

    zaterdagmiddag 17 juli 2021: Orgelconcert door Ronald de Jong 

De orgelconcerten worden na de zomervakantie verder voorgezet: 

    zaterdagmiddag 25 september 2021: Orgelconcert door Ronald de Jong 

Deze concerten zullen plaatsvinden van 15:00 tot 16:00 uur in de Oude Kerk in
Zoetermeer, waarbij u weer kunt genieten van de prachtige klank van het
monumentale Lohmanorgel uit 1838, met plezier bespeeld door zijn vaste
organist. 
U kunt op onze website (verplicht) reserveren voor het bijwonen van deze
concerten. 

 



Lunchpauzeconcerten vanaf 1 september 2021

Vanaf 1 september 2021 zullen de wekelijkse Lunchpauzeconcerten op
woensdag worden hervat, mits wij dan voldoende bezoekers in de kerkzaal
kunnen ontvangen. 
Wanneer hier meer informatie over bekend is, zullen wij dit via Facebook, onze
website en andere media bekendmaken. 

 

Carillonconcerten

De Carillonconcerten in de toren konden de afgelopen periode zonder
onderbreking plaatsvinden, en zullen maandelijks worden voortgezet. Deze
kunnen in de buitenlucht worden beluisterd. Het eerstvolgende concert is op
zaterdag 5 juni door Gijsbert Kok, die Argentijnse tango's en Spaans
gitaarmuziek laat klinken op het carillon. 
 

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

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

- Vooraf reserveren voor het bezoeken van een concert in de kerkzaal is 
  verplicht. U kunt dit eenvoudig en uitsluitend doen via onze website 
  https://www.herbergoudekerk.nl, 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 aantal bezoekers, vol is vol. 

- Bij de entree wordt gevraagd of u verkoudheids- of griepklachten heeft.  
  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 2 stoelen vrij tussen bezoekers die geen huisgenoten zijn. 
  De entree en de kerkzaal zijn aangepast en voorzien van de benodige   

https://www.herbergoudekerk.nl/


  beschermingsmaterialen. 
   
- Bij de entree en in de kerkzaal zijn vrijwilligers aanwezig voor hulp en het 
  beantwoorden van uw vragen. 

Wij hopen u binnenkort weer te mogen ontmoeten bij onze concerten.  
Heel hartelijk welkom!

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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