HET GOUDEN HAANTJE
nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs nr. 19
(oktober 2020)
Hierbij het 18e Gouden Haantje, de nieuwsbrief van de stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en
Rodenrijs. Ondanks een moeilijke periode vanwege alle Coronamaatregelen, waar we trouwens nog steeds
volop mee te maken hebben, hebben wij toch weer vergaderd en zijn er weer dingen opgepakt. In deze 18e
nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de stand van zaken.
Bonbonactie en Voorjaarsmarkt
Zowel de Bonbonactie als de Voorjaarsmarkt konden dit jaar geen doorgang vinden vanwege alle
beperkende maatregelen. Alle voorbereidingen waren al wel in volle gang, waarvoor dank aan de
vrijwilligers, die zich hier mede voor hebben ingezet. We hopen dat het volgend jaar allemaal wel door kan
gaan.
Kerstconcert 2020
Op dit moment beraden wij ons over het Kerstconcert. De artiest, de muzikanten, het licht en geluid zijn
allemaal geregeld. Wel is het zo dat vanwege alle beperkende maatregelen er maar een beperkt aantal
mensen het concert mag bezoeken. Wij vinden dit verschrikkelijk jammer, want wat is er nu mooier dan een
Kerstconcert in een volle kerk. Helaas het is niet anders en we zijn nu druk bezig om een
livestreamverbinding tot stand te brengen, zodat er thuis ook genoten kan worden van een prachtig
optreden. Voor de plaatsen die beschikbaar zijn in de kerk worden onze sponsors benaderd.
De naam van de artiesten houden we nog even geheim. Meer informatie hierover en over het inloggen via
de livestream zal worden bekend gemaakt in Contact en via de lokale pers. Maar ook voor het Kerstconcert
geldt dat we ons houden aan de adviezen gegeven vanuit het RIVM. Mochten de maatregelen die nu gelden
niet worden versoepeld ten tijde van het Kerstconcert dan kan helaas ook het Kerstconcert niet doorgaan.
Financiële situatie 2020
U begrijpt dat wij vanwege het niet door kunnen gaan van activiteiten een groot deel van onze inkomsten
moeten missen. Gelukkig hebben wij u als onze Vrienden en onze trouwe sponsors, die ons elk jaar weer
steunen. Ook dit jaar vragen wij opnieuw om uw steun om onze prachtige Dorpskerk in stand te kunnen
houden.
Heeft u uw bijdrage voor 2020 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 2020.
Alvast heel hartelijk bedankt! We zijn er dit jaar extra blij mee.
Sponsors
Graag willen we vanaf deze plaats, ook al onze trouwe sponsors dankzeggen voor hun niet aflatende steun.
Zeker nu in deze maanden, waarin het voor veel bedrijven een moeilijke en onzekere tijd is. Met veel dank
aan:
Koppert Biological Systems, J.F. Boer Aanhangwagens en Stroomaggregaten, Hafco Onroerend Goed,
Aannemersbedrijf Hoogerbrugge, Hoogvliet, Eijgenraam Beheer, N. van Wijk & ZN installatiebedrijf, Ton
Hermes Management, Van Wijk Warmte, Deurenspecialist Simon Maree, Muller & Co, Perflexxion
Uitzendbureau, Van Dullink Makelaars, Vitrona Zonwering, Kozijnen, Terrasoverkappingen, De Heraut,
Ristorante da Mario, Woongeluk Makelaardij, Kloosterman Lean Management Consultants,Snackbar Berkel,
Optinvest BV (alle te Berkel en Rodenrijs), Batenburg Bouw & Ontwikkeling, Enova, Frans Kennepohl
Beheer, 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) , BLC De Kruijf
Constructiebedrijf, Profiworks, HSS Bouwprodukten(Rotterdam), Horeca Concurrent (Den Haag),
Aannemersbedrijf en Timmerfabriek Johan Bazuin (Bergschenhoek), Oostendorp Nederland Holding BV
(Zwijndrecht), Mako Cleaning Service Nederland BV ( Oud-Beijerland ).
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Restauratie en onderhoud
De restauratiewerkzaamheden hebben gelukkig wel doorgang kunnen vinden. Vanwege een lekkage in de
toren is het lood vervangen door de firma Jobse. Deze kosten zijn door de Vrienden betaald. Het volgende
project is het voegwerk van de toren. Hiervoor is de firma Vink benaderd. Zij hebben onlangs een monster
van een voeg genomen en we hopen dat de werkzaamheden op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.
Voor al deze projecten wordt contact opgenomen met de Monumentenwacht, zodat alles wat hersteld gaat
worden op de goede manier gebeurt.
Het volgende project dat op de rol staat, is het aanbrengen van nieuw bladgoud op de bollen/kruis koepel/torenspits van de kerk.
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!
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