
Voorlopig overzicht Orgelconcerten in Leiden en Zuid-Holland-West 2021 

---------- 

Vooraf 

Dit jaar verschijnt vanwege Corona geen gedrukte orgelgids van de Stichting Orgelstad 

Leiden en de Stichting Orgelpromotie Zuid-Holland-West. 

De diverse orgelcomités hebben voor 2021 soms wel en soms nog geen programma 

vastgesteld. De actuele stand van zaken hebben we op dit moment (eind februari) zo goed 

mogelijk d.m.v. onderstaand overzicht geïnventariseerd, maar dat kan in de loop van het jaar, 

afhankelijk van de Corona-maatregelen,  natuurlijk volop worden gewijzigd. 

Daarom staan bij de berichten van de comités hun websites vermeld waarop programmatische 

aanpassingen steeds te lezen zullen zijn. En natuurlijk kunt u daarvoor ook de terecht op de 

websites van de Stichting Orgelstad Leiden (www.stichtingorgelstadleiden.nl) en de Stichting 

Orgelpromotie Zuid-Holland-West (www.orgelzhwest.nl). 

De jaarlijkse orgeltocht, die we vorig jaar al moesten afzeggen, gaat ook dit jaar niet door. 

Daarvoor zijn de omstandigheden m.b.t. reizen en catering te onzeker. 

In ieder geval is, getuige de opgegeven orgelconcerten, niet alles stil gevallen, maar we hopen 

toch op betere tijden met in 2022 weer een volwaardige gedrukte orgelgids. 

 

Arie Meerburg, voorzitter St. Orgelstad Leiden 

Wilhelmus Wildeman, voorzitter St. Orgelpromotie Zuid-Holland West   

 

 

---------- 

  



 

 

 

Activiteiten 
 

 

 

Adventskerk Alphen aan den Rijn 

 

Vanwege de coronacrisis is het heel onzeker of er in Alphen aan den Rijn concerten zullen 

zijn komend najaar. Belangstellenden kunnen vanaf medio 2021 hiervoor  de website van de 

Orgelcommissie  raadplegen: www.orgelcommissiealphen.nl en/of www.adventskerk.info 

 

 

 

Sint Janskerk Gouda 

 

Aanvang: 16.00 uur (één keer 12.00 uur op 11 september) 

 

24 april Oud-Stadsorganist Christiaan Ingelse, cd-presentatie 'Kunst der Fuge' Bach 

1 mei  Stadsorganist Gerben Budding m.m.v. Sweelinck Kopensemble o.l.v. 

Sebastiaan Haverkate 

29 mei  Stadsorganist Gerben Budding, gedenkjaren componisten 

26 juni  Gerrit Christiaan de Gier, gedenkdag Johannes de Doper 

3 juli  Stadsorganist Gerben Budding en stadsbeiaardier Boudewijn Zwart 

17 juli  Pieter Dirksen, Sweelinck-herdenking 

31 juli  Stadsorganist Gerben Budding en Nienke van der Meulen, barokhobo,  

Bach-herdenking 

7 augustus Matteo Imbruno 

21 augustus Peter van de Velde (B) 

11 september  'Wij bouwen een orgel', stadsorganist Gerben Budding met Koorschool Ars 

Musica o.l.v. Marjon van der Linden (let op, aanvang 12.00 uur) 

11 september Slotconcert Nationale Orgeldag, stadsorganist Gerben Budding en Adrie 

Vergeer, draaiorgels 

9 oktober Thorsten Maus (D)  

27 november Sietze de Vries, Adventsconcert 

 

Zie ook www.sintjan.com 

 

 

 

Nieuwe Kerk Katwijk aan Zee 

 

Vooralsnog zullen er dit jaar geen concerten plaatsvinden i.v.m. de omstandigheden. Mocht er 

later dit jaar toch nog iets georganiseerd gaan worden dan zal dit bekend worden gemaakt op 

www.orgelcomite-nieuwekerk-katwijk.nl 

 

 

 

  



Vredeskerk Katwijk aan Zee 

 

13 juli  André van Vliet Polsbroek 

20 juli  Gert van Hoef  Barneveld 

27 juli  Gerben Budding Gouda  

3 augustus Minne Veldman Urk  

10 augustus Vincent de Vries Seoel - Korea  

17 augustus Everhard Zwart Krimpen a/d IJssel  

24 augustus André de Jager Papendrecht 

11 sept ember Open Monumentendag 

8 oktober Simon Stelling Alphen a/d Rijn 

12 november Evan Bogerd  Hasselt / Amsterdam  

16 december Rob van Efferink Katwijk Advent/Kerstzang     

 

De concerten beginnen om 20:15 uur 

Toegangsprijs 7,50 Euro kinderen t/m 14 jaar gratis 

Zie ook www.batzorgel/blogspot    

 

 

 

Stichting Orgelstad Leiden (SOL) 

 

Het is twijfelachtig of de Leidse Orgeldag op zaterdag 5 juni door kan gaan.  

Zie voor actuele informatie www.stichtingorgelstadleiden.nl 

 

 

 

Academiegebouw Universiteit Leiden 

 

De inloopconcerten die normaal in het voorjaar door de Musici rond het Academie-orgel 

georganiseerd worden, zullen in 2021 vanwege de Coronapandemie niet plaatsvinden. 

 

 

 

Hartebrugkerk Leiden 

 

In 2020 zijn de geplande orgelconcerten in de Hartebrugkerk vanwege de Coronapandemie 

geannuleerd. Al deze concerten zijn in principe doorgeschoven naar 2021. 

Omdat de maatregelen naar verwachting nog enkele maanden zullen duren zijn er voor 2021 

slechts 2 concerten onder voorbehoud gepland. 

 

27 april Koningsdagconcert door de titularis Jan Verschuren,  

aanvang: 20 uur, toegang € 6,00 

7 augustus De Franse organiste Anne-Gaëlle Chanon, aanvang: 15 uur, toegang € 10,00. 

 

Mochten de maatregelen versoepeld worden, dan zullen vanaf de maand juni tot oktober nog 

meerdere concerten worden georganiseerd. Eén en ander zal t.z.t. op de website van de 

Hartebrugkerk en die van de Stichting Orgelstad Leiden worden gepubliceerd 

Informatie: www.hartebrug.nl/concerten en www.stichtingorgelstadleiden.nl 

 

 

 

  



Marekerk Leiden 

 

Vanwege Corona worden voorlopig geen concerten in de Marekerk georganiseerd. Wanneer 

dat wel weer kan is vooralsnog onzeker. Zie ook www.marekerk.nl/muziek 

 

 

Waalse Kerk Leiden 

 

De Waalse kerk heeft geen plannen voor een concertserie in 2021.  

Mocht er spontaan toch iets georganiseerd worden dan vermelden zij dat op de website: 

http://muziekindewaalsekerk.2ya.com 

 

 

Sint Agathakerk Lisse 

 

Speelmiddagen van 13.30-17.00 uur: 

Inschrijven om te spelen via www.ademavrienden.nl 

Ook luisteraars van harte welkom! 

- 29 mei 

- 26 juni 

- 28 augustus 

- 25 september 

- 30 oktober 

 

Concerten: 

April/mei  Livestream concert (onder voorbehoud, datum en invulling nader te bepalen) 

11 september  Cor de Vries (11 de Slotconcert Open Monumentendag, aanvang 16.00 uur) 

9 oktober (Invulling nog niet vastgesteld) 

 

Voor actuele informatie zie www.ademavrienden.nl 

 

 

Oude Jeroenskerk Noordwijk 

Lunchconcerten op dinsdag: 

Aanvang 12.30 uur, Toegang gratis 

11 mei  Arjan Veen, m.m.v. Rosanne van Bers (dwarsfluit)  

25 mei  Adriaan Hoek, m.m.v. Alisa van Dijk (viool)  

8 juni  Jaco van Leeuwen, m.m.v. Matthijs Valkenwoud (trompet)  

 

Muziek in Jeroen op zondag: 

Aanvang 15.00 uur, Toegang € 20,- (Vrienden van Muziek in Jeroen € 15,-) 

11 juli  Woesj! Kindertheatervoorstelling rond het orgel Laurens de Man, orgel  

m.m.v.  actrice Valentina Tóth. 

 

Zomerserie op donderdag: 

Aanvang 20.15 uur, Entree € 7,-  (Vrienden Muziek in Jeroen € 5,-) 

15 juli  Gerben Mourik  

22 juli  Bert den Hertog 

29 juli  Kees van Eersel 

5 augustus Francesca Ajossa 

12 augustus Hayo Boerema (Orgelmis Bach) m.m.v. dubbelkwartet Laurenscantorij  

19 augustus Jaco van Leeuwen 

 

Zie ook www.muziekinjeroen.nl 



Groene of Willibrordkerk Oegstgeest 

 

Aanvang 20.00 uur, Toegangsprijs € 10 

24 augustus Gonny van der Maten 

31 augustus Matthias Havinga 

 7 september Cor de Jong 

 

 

 

Oude Kerk Voorburg 

 

Onderstaande orgelconcerten vinden geen doorgang: 

Januari  Hans Houtman en Jan DroogersFebruari: Rien Donkersloot 

Maart  Ben van Oosten 

April  Arnoud de Groen 

Juni  Hans Houtman en Niels Jan van Hoek 

 

Hopelijk kunnen deze concerten in het najaar alsnog worden geprogrammeerd.  

Zie daarvoor ook www.stichtingconcertenoudekerkvoorburg.nl  
 

 

 

Laurentiuskerk (LK) en Dorpskerk Voorschoten (DK) 

 

27 april Herman Lodder, Koningsdagconcert (DK)  

16 mei  Bert Mooiman (LK) 

13 juni  Ton van Eck (LK) 

28 juli  Herman Lodder, Paardenmarktconcert (DK) 

13 september Orgel-beiaard concert (DK) 

17 oktober Petra Veenswijk (LK) 

21 november Herman Lodder met koor Songs for Friends (LK) 

 

Aanvangstijden nog niet bekend 

Zie ook www.laurentiusorgelconcerten.nl 

 

 

 

PKN Kerk Warmond 

 

19 juni  Orgelconcert 

 

Zie ook www.stichtingvriendenkew.nl 

 

 

 

Dorpskerk Wassenaar 

 

In 2021 zijn er nog geen concerten geprogrammeerd. In de loop van het jaar komt daar 

mogelijk verandering in. Zie daarvoor de site van de St. Orgelpromotie Zuid-Holland West: 

www.orgelzhwest.nl. 

 

 

 

  



Hervormde Kerk Wateringen 

 

Vanwege de geldende maatregelen voor de bestrijding van het corona-virus zijn er voor het 

jaar 2021 nog geen concerten gepland op het befaamde Bätz-Witteorgel.  Het corona-virus 

ontnam ons in 2020 een groot aantal concerten, maar het inspireerde het Orgelcomité  wel tot 

het  organiseren van enkele livestreamconcerten via YouTube,  die wereldwijd reeds door 

meer dan  20.000  bezoekers zijn beluisterd en bekeken. Het Orgelcomité maakt daarbij o.a. 

gebruik van betrokken en professionele opnametechnici. Getracht wordt om in 2021 deze 

livestreamconcerten  voort te zetten en het Orgelcomité hoopt dat de afgelaste orgeltour van 

2020 in Westland wel kan plaatsvinden in 2021. Het Orgelcomité is in 2020 in het bezit 

gekomen van een zogeheten Doe-orgel en hoopt daarmee in 2021 middels het ‘Project Doe-

orgel’ de leerlingen van de basisscholen van Westland te interesseren voor de geschiedenis, 

de techniek, de cultuur en uiteraard de muziek van het pijporgel.  

Zie ook www.orgelwateringen.nl. 

 

 

                              

Dorpskerk Zoeterwoude Dorp 

 

In de loop van 2021 hopen we  de uitgestelde concerten van 2020 alsnog in te plannen en te 

realiseren.  Zie ook www.orgelconcerten-zoeterwoude.nl 


