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                                                                           HET GOUDEN HAANTJE 

                     Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs nr.18 

                                                                              ( maart 2020) 

Hierbij ontvangt u het 18e Gouden Haantje, de nieuwsbrief van de stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel 

en Rodenrijs.  

Ook op het jaar 2019 mogen wij als stichting Vrienden van de dorpskerk Berkel en Rodenrijs weer met een 

goed gevoel terugkijken mede door uw belangstelling voor de gehouden acties en evenementen. 

Terugblik 2019 

De bonbons vonden zoals we gewend zijn weer veel aftrek en zo werd de bonbonactie met een netto op-

brengst van € 2.591,21 een groot succes. 

De in 2019 voor de vijfde keer op het kerkplein gehouden Voorjaarsmarkt werd heel goed bezocht. De ver-

koop van lokaal gemaakte en gekweekte producten, zoals o.m. bloemen, jam, taart, tuinplanten, quilts, kus-

sentjes, servetbollen etc. heeft het prachtige bedrag van € 2.245,78 opgeleverd.     

En natuurlijk het traditionele Kerstconcert met The Classic Crooners en Carolina Dijkhuizen dat we op 16 

december jl. voor het 11e jaar op rij organiseerden. Dankzij onze sponsors en bezoekers hebben wij een totale 

opbrengst van € 11.486,67 op onze rekening mogen bijschrijven! 

Via een in Berkel woonachtige vrijwilligster bij stichting de Pelgrimshoeve te Zoetermeer mochten de Vrien-

den een verzoek om een donatie voor het goede doel indienen. Dit verzoek is gehonoreerd met een prachtige 

gift van € 1.000,00 die we in dank hebben aanvaard. 

Met dankbaarheid melden we dat de stichting een legaat van € 10.000,00 heeft mogen ontvangen uit de 

nalatenschap van een Vriendin, die medio 2019 is overleden. Deze mevrouw droeg de stichting een warm 

hart toe en heeft de restauratie en onderhoud van de dorpskerk op deze manier extra willen steunen.  

We zijn weer heel veel dank verschuldigd aan onze (Meewerkende) Vrienden en Vriendinnen! Door hun niet 

aflatende enthousiasme en inzet lukt het ons steeds weer al deze succesvolle activiteiten te organiseren. 

Activiteiten in 2020 

- bonbonactie (maart/april) 

- Voorjaarsmarkt op het kerkplein op zaterdag 9 mei 

- kerstconcert op maandag 14 december. 

Restauratie en onderhoud  

Dit jaar wordt de toren opnieuw gevoegd en eveneens zullen de bollen, het kruis en de torenspits worden 

verguld. 
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Vriendschap 2020 

Natuurlijk hopen wij dat wij ook in 2020 weer op uw Vriendschap mogen rekenen, want zonder uw hulp lukt 

het ons niet de gestelde restauratiedoelen te verwezenlijken!  Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat wij u 

in verband met de kosten geen acceptgiro voor de bijdrage sturen. Graag zien wij uw jaarbijdrage tegemoet 

op bankrekening nr. NL67RABO0153722606 van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs, 

o.v.v. bijdrage 2020. 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? Meld u dan aan als Meewerkend Vriend(in)! 

Het kost niet veel tijd, het is gezellig en u helpt ons er enorm mee! Voor meer informatie kunt u mailen naar 

vriendendorpskerkberkel@hotmail.com of contact opnemen met Arine Kool, tel. 010-5190404. 

 

Ze komen weer: bonbons! 

In de periode voor Pasen gaan we weer van die heerlijke Belgische bonbons verkopen. U kunt er uzelf mee 

verwennen, maar het is zeker ook een heel leuk cadeautje. Voor de ondernemers onder u: misschien een 

idee om uw medewerkers of relaties mee te verrassen? Een aantal bedrijven ging u reeds voor. 

De bonbons zijn verpakt in een leuk doosje van 250 gr. Een doosje kost € 5,50 en dat is beslist een Vrienden-

prijsje!  Als u de bonbons vóór 23 maart a.s. bij ons bestelt, worden ze in de week van 31 maart a.s. bij u thuis 

bezorgd. Bezorging is alleen mogelijk in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk en Pijnacker. U mag bij 

aflevering betalen en bestellen kunt u: 

- door een e-mail berichtje te sturen aan vriendendorpskerkberkel@hotmail.com, waarin u duidelijk aangeeft 

hoeveel doosjes u wilt bestellen en, niet onbelangrijk, uw volledige adres en tel.nr. 

- door overmaking van € 5,50 (of een veelvoud hiervan) op ons rek. nr. NL67RABO0153722606 o.v.v. Bonbons. 

Vergeet niet uw adres en tel.nr. te vermelden! 

- door invulling van de intekenlijsten in de Dorpskerk (vanaf 3 maart). 

Snoept u ook (weer) mee voor het goede doel? 

Adres- en/of e-mail  wijzigingen graag doorgeven aan vriendendorpskerkberkel@hotmail.com of Margriet 

van der Poel, Robijn 22, 2651 SW Berkel en Rodenrijs. Alvast hartelijk dank voor de moeite.  

Tenslotte ……. 

hopen we dat we ook in 2020 weer op u mogen rekenen, want u weet:  de Berkelse Dorpskerk is uw steun 

méér dan waard! 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs 

Arine Kool, voorzitter 

Marion Schipper, vicevoorzitter 

Kees Rodenburg, penningmeester 

Margriet van der Poel, secretaris 

Dirk van der Spek 

Joke Koppert 

Paul Boeter 
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