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HET GOUDEN HAANTJE 

nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs nr. 15 
(september 2018) 

 
Hierbij het 15e Gouden Haantje, de nieuwsbrief van de stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en 
Rodenrijs. Na een prachtige zomer hebben wij de draad inmiddels weer opgepakt en praten u met deze 
nieuwsbrief graag bij. 
 
Bestuur 
In maart jl. is met de komst van Margriet van der Poel-van Duijn de door het vertrek van Nel Zijlstra 
ontstane vacature in het bestuur ingevuld. 
 
Ontvangen giften 
Wij zijn heel blij met een tweetal mooie giften: € 1.000,00 van de Pelgrimshoeve en € 2.000,00 van het ACR.  
 
Wijnactie 
De wijnactie kon met het mooie netto bedrag van € 380,00 worden afgesloten. 
 
Bonbonactie 
De jaarlijkse bonbonactie blijft onverminderd een groot succes! De verkoop heeft € 2.044,70 opgebracht 
(vorig jaar was dit € 2.067,70). Veel werk, maar dankzij de inpak- en bezorghulp van een aantal 
Meewerkende Vrienden en Vriendinnen kon deze klus worden geklaard.  
 
Voorjaarsmarkt 
Ook de dit jaar voor de vierde maal op het zonovergoten kerkplein gehouden Voorjaarsmarkt werd weer 
heel goed bezocht. De verkoop van lokaal gemaakte en gekweekte producten, zoals o.m. jam, taart, 
tuinplanten, servetbollen, quilts, kussentjes, handgemaakte bonbons, etc. heeft het prachtige bedrag van 
€ 2.129,67 (in 2017: € 2.761,12) opgeleverd.  
 
Rommelmarkt 
Op 21 en 22 september zijn de Vrienden weer met een kraam aanwezig op de ACR rommelmarkt. Verkocht 
worden fruit, kaasjes, eigengemaakte jam en servetbollen. 
 
Kaarten voor het Christmas & Friends Familie Kerstconcert op 17 december a.s. met Berget Lewis en Zo! 
Gospel Choir 
In januari al zijn we begonnen met de organisatie van ons 10e (!) kerstconcert, dat gepland staat voor 
maandag 17 december a.s. Een jubileum dus en dat moet worden gevierd! Natuurlijk komen de Vrienden 
met een spectaculair programma. We zijn er heel trots op dat het ons is gelukt dé Dutch queen of soul, R&B 
en gospel, te contracteren, nl. niemand minder dan BERGET LEWIS. En ze komt niet alleen …. ze neemt 
vrienden mee: het fenomenale en ons welbekende Zo! Gospel Choir. Het belooft weer een fantastisch 
concert te worden waar de vonken van afspatten. 
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de bijdragen van onze trouwe sponsors: Koppert Biological Systems, 
J.F. Boer Aanhangwagens en Stroomaggregaten, Cas Lamens Automobielbedrijf, Hafco Onroerend Goed, 
Aannemersbedrijf Hoogerbrugge, ’t Manneke, N. van Wijk & ZN installatiebedrijf, Ton Hermes 
Management, Van Wijk Warmte, Deurenspecialist Simon Maree, Garagebedrijf Paul de Vogel, Perflexxion 
Uitzendbureau, Vooruit B.V., Van Dullink Makelaars, Serry Uitvaartverzorging, Vitrona Zonwering, Kozijnen, 
Terrasoverkappingen, De Heraut, Ristorante da Mario, Woongeluk Makelaardij, Kloosterman Lean 
Management Consultants, Eijgenraam Beheer (alle te Berkel en Rodenrijs), Enova, DiFra Agro Projecten, 
Ford Van Dijk/ Schouten, Loonbedrijf van Etten, Timmer- en aannemersbedrijf C. Graafland (alle te 
Bergschenhoek),  Alfa Accountants & Adviseurs, Dijkshoorn Afvalverwerking, Haitsma, Teeuw 
Uitvaartverzorging, VZM Uitzendgroep (alle te Bleiswijk), Toussaint kleurmakers (Pijnacker), Horeca 
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Concurrent (Den Haag). Ook mochten wij twee nieuwe sponsors verwelkomen: Zon en Scherm (Berkel en 
Rodenrijs) en BLC De Kruijf constructiebedrijf (Rotterdam).  
 
Vrienden hebben bij ons een streepje voor en daarom stellen wij u graag weer in de gelegenheid om als 
eersten kaarten te bestellen. De kaarten kosten € 22,50 p.p. Dit is inclusief programmaboekje en, zoals u 
van ons gewend bent, natuurlijk de traditionele after party op het kerkplein. U kunt nu al uw kaarten 
bestellen door een e-mail te sturen naar vriendendorpskerkberkel@hotmail.com o.v.v. uw naam en adres. 
Na ontvangst van uw betaling van € 22,50, dan wel een veelvoud hiervan op rekening nr. 
NL67RABO0153722606 t.n.v. stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs o.v.v. kerstconcert en 
uw adres, krijgt u per e-mail een bevestiging van uw reservering. De kaarten liggen dan op  de avond van 
het concert voor u klaar in de kerk. Uw betaling dient één week na aanmelding bij ons binnen te zijn, 
anders komt de reservering te vervallen. Vrienden betalen géén reserveringskosten. De kaartverkoop bij 
boekhandel Janneke start op  woensdag 17 oktober a.s. Gezien de te verwachten grote belangstelling voor 
dit concert raden we u aan niet te lang te wachten, want op=op! 
 
Restauratie en onderhoud 
De Vrienden hebben thans € 54.491,60 in kas. Voor onze restauratiedoelen (toegangshekken, restauratie 
bollen/kruis koepel-/torenspits en deze voorzien van bladgoud, schilder- en witwerk binnen, het 
stukadoorswerk in de gehele kerk en voegwerk toren), is een totaalbedrag van ca. € 101.000,00 nodig. Dit 
betekent dat we een bedrag van ca. € 46.508,40  tekort komen.  
We hadden gehoopt, dat nog dit jaar met het stuc-, schilder- en witwerk binnen kon worden gestart. Dit zal 
waarschijnlijk begin 2019 ter hand worden genomen. 
 
Vriendschap 2018 
Heeft u uw bijdrage voor 2018 nog niet betaald? U kunt deze overmaken op bankrekening nr. 
NL67RABO0153722606 van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs, o.v.v. bijdrage 
2018. Alvast heel hartelijk bedankt!  
 
With a little help from our Friends ….. 
Helpende handen zijn altijd welkom! Lijkt het u leuk om ons een keertje te helpen, bijv. bij het rondbrengen 
van bonbons, op de Voorjaarsmarkt of tijdens de rommelmarkt of after party? Meld u dan aan als 
Meewerkend Vriend(in)! Het kost niet veel tijd, het is gezellig en u helpt er ons enorm mee! Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Arine Kool, tel. 010-5190404. 
 
Adres- en/of e-mail wijzigingen  
Wij vinden het belangrijk dat onze Vrienden- en sponsorlijst up to date is. Wilt u daarom 
wijzigingen/aanvullingen doorgeven aan arinekool@upcmail.nl of Arine Kool, Rodenrijseweg 118a, 2651 AT 
Berkel en Rodenrijs. Alvast hartelijk dank voor de moeite.  
 
Tenslotte ……. 
We hopen dat we op u kunnen blijven rekenen, immers:  de Berkelse Dorpskerk is uw steun méér dan 
waard! 
 
Met vriendelijke groet, 
bestuur stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs 
Patricia van den Oever, voorzitter 
Marion Schipper, vicevoorzitter 
Arine Kool, secretaris 
Kees Rodenburg, penningmeester 
Hans Bakker 
Margriet van der Poel 
Dirk van der Spek 
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