
Zomeropenstelling 2020 Grote- of St. 

Michaëlskerk in Oudewater  
De Zomeropenstelling is dit jaar van zaterdag 27 juni t/m zaterdag 12 september.  

Het kerkgebouw is geopend tussen 13.45 en 16.00 uur.   

De openstelling is dit jaar beperkt en meer gericht op stilte en bezinning.  

De hygiëne- en afstandvoorschriften zijn hierbij belangrijk.  Elke 

zaterdagmiddag is er een concert of een muzikaal intermezzo   

van 15.00 tot 15.45 uur. De concertbezoekers dienen zich van te voren op te geven  via 

concertenoudewater@gmail.com  

Bij het (pilot)concert op 27 juni is het maximum aantal bezoekers gesteld op 30 personen. 

Vanaf 4 juli verwelkomen we graag 50  personen en  na 1 augustus 85 bezoekers.  

  

Muziekagenda 2020 op zaterdag van 15.00 tot 15.45 uur  

Voor de concerten is opgeven noodzakelijk. Dit kan via concertenoudewater@gmail.com  

  

27 juni  Concert door   

    Magda de Jong - blokfluiten en Gerben Mourik - klavecimbel en kistorgel  

  

 4 juli  Muzikaal intermezzo door Klassiek gitaarduo Over de Merwede.  

    Johan van Middelkoop en Peter Ververis  

   

11 juli  Concert door Mark Lippe - vleugel en Gerben Mourik - koororgel  

  

18 juli  Orgelconcert door Jaco van Leeuwen op beide orgels.  

  

25 juli  Muzikaal intermezzo met Tjeerd Kiers solo op het koororgel     

 en samen met fluitiste Renate Hooijer - vleugel en fluit.  

    

  1 augustus  Muzikaal intermezzo door Warno Ruting - koororgel en vleugel,   

    Guido Boogaard - cello  

  

  8 augustus Concert met als thema: 75 jaar bevrijding’              Mark en Gerben  

    Lambrinus van Manen - viool en Adrie van Manen - beide orgels  

   

15 augustus  Concert door Katja Pitelina - dwarsfluit,  Anna Karpenko - koororgel.  

  

22 augustus  Hoedconcert door Flutamuze   

 met veel oude instrumenten:   

    blokfluiten, viola di gamba, 

vihuela/theorbe,      viool,  viola 

dámore e chiavi, gitaar,     

 klavecimbel en slagwerk.   

                    



  

29 augustus  Orgelconcert door Nico Blom op beide orgels            

  

        

12 september OPEN MONUMENTENDAG  

15.00 uur Kinderconcert         door verteller Bert Rebergen en 

Stadsorganist Gerben Mourik       Concerten zijn gratis, giften 

worden op prijs gesteld.  

              

          

          

  

          

                

  

               

          


