
Herberg Oude Kerk Zoetermeer

Concerten in november en december 2021
 
 

 
 
 
Beste muziekliefhebber, 
 
De komende weken kunnen wij u een gevarieerde collectie concerten
aanbieden in de Oude Kerk te Zoetermeer, als onderdeel van de
concertenreeks die in september is begonnen. 
 
Wij vragen uw speciale aandacht voor twee concerten in het kader van het
Festival Klassiek Zoetermeer, waar u kunt genieten van uitvoeringen door
verschillende muziekensembles: 
 



Tijdens het Lunchpauzeconcert van woensdag 17 november zal het Ensemble
Marais sierlijke werken uit de Barok spelen op authentieke instrumenten
(barokviool, viola da gamba en klavecimbel), van 12:45 tot 13:15 uur. 
 
Op vrijdagavond 19 november zal het duo Camilla van der Kooij (viool) &
Josje Goudswaard (vleugel) hun programma "The Voice of Violin" brengen,
waarin een prachtige reeks bekende muziekstukken zal voorbijkomen, in een
reis door de muzikale eeuwen. 
Ook zal die avond het Trio Bardac (fluit, altviool & harp) voor u spelen, met
een fraai programma bestaande uit composities van CPhE Bach, Debussy en
Fauré. 
Dit speciale concert start om 20:00 uur en eindigt rond 22:00 uur. 
De kerkzaal is open vanaf 19:30 uur. Voorafgaand aan het concert bieden wij u
koffie en thee aan. 
 
Beide concerten zijn gratis toegankelijk! 
 
Een Orgelconcert door Ronald de Jong staat gepland voor zaterdag 27
november. 
In december zullen Ronald de Jong (orgel) en Gijsbert Kok (carillon) elk een
Sinterklaasconcert en een Kerstconcert geven.  
Het carillonconcert door Johan van Oeveren op zaterdag 20 november kan
(na reservering) live worden bijgewoond boven in de toren, een unieke kans! 
 
In de Lunchpauzeconcerten zal daarnaast muziek op harp, vleugel, bajan
(bijzondere accordeon) en cello's te horen zijn. 
 
De huidige coronamaatregelen die door de overheid zijn aangegeven voor
onze concerten blijven vooralsnog grotendeels ongewijzigd, zie voor meer
informatie de toelichting onderaan deze mail. 
Genoemde concerten zijn onder voorbehoud, wanneer nieuwe overheids-
maatregelen hier invloed op hebben, dan wordt u daarover ingelicht via onze
media.  
 
Graag tot ziens bij onze concerten! 
 
 

https://www.herbergoudekerk.nl/concert.php?id=204
https://www.herbergoudekerk.nl/concert.php?id=208


Lunchpauzeconcerten
 

 
 
Tot het einde van dit jaar staan op woensdagen van 12:45 - 13:15 uur de
volgende Lunchpauzeconcerten gepland: 
 
17 nov 2021 Festival Klassiek Zoetermeer: Ensemble Marais: 
Andrew Wong (barokviool), Anna Lachegyi (viola da gamba) & Mimoe
Todo (klavecimbel) 
 
24 nov 2021  Sophie van Dijk (harp) 
 
01 dec 2021  Ronald de Jong (orgel) - Sinterklaasconcert 
 
08 dec 2021  Erwin Weerstra (vleugel) 
 
15 dec 2021  Volodymyr Kurylenko (bajan) 
 
22 dec 2021  Ronald de Jong (orgel) - Kerstconcert 
 
29 dec 2021  Cello Duo Fleurette: Marjolein Nieuwenkamp & Suzanne van
Duuren 



 
 

Orgelconcert
 

 
 
Dit concert (met toegangsprijs) zal plaatsvinden van 15:00 tot 16:00 uur in de
Oude Kerk te Zoetermeer: 
 
zaterdagmiddag 27 november 2021: Orgelconcert door Ronald de Jong  
met werken van onder andere C. Franck (3e koraal), Brands Buis (Patria),
Elgar en Widor. 
 
 

Carillonconcerten
 

 
 



Carillonbespelingen vinden maandelijks plaats op zaterdag, met een gevarieerd
repertoire: 
 
zaterdagmiddag 20 november 2021 (11:30-12:30 uur)
Live in de toren bij te wonen beiaard concert (na reservering) door Johan
van Oeveren 
 
zaterdagmiddag 4 december 2021 (12-13 uur)  Sinterklaasconcert door
Gijsbert Kok 
 
zaterdagmiddag 18 december 2021 (12-13 uur)  Kerstprogramma door
Gijsbert Kok 
 
Deze concerten kunnen in de buitenlucht worden beluisterd in de Dorpsstraat
of in het 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 is een Coronatoegangsbewijs plus identificatie verplicht.  
 
- Reserveren voor een concert in de kerkzaal is niet nodig. 
  Plaatsen zijn beschikbaar totdat de maximale zaalcapaciteit 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 -

https://www.herbergoudekerk.nl/


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
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

De Herberg | Dorpsstraat 59 | 2712 AD Zoetermeer 
info@herbergoudekerk.nl | www.herbergoudekerk.nl 

 
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief 
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