
 

HET GOUDEN HAANTJE 

Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs nr.19 

(oktober 2022) 

 

Hierbij het 19e Gouden Haantje, de nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en 

Rodenrijs. Het is een poos stil geweest vanuit onze Stichting in de berichtgeving naar u toe. Maar we 

zijn blij dat we u kunnen melden dat er in 2022 weer een tweetal acties zijn gehouden en dat er in de 

afgelopen tijd weer grote restauraties hebben plaats gevonden. In deze 19e nieuwsbrief brengen we 

u daarvan graag op de hoogte. 

 

Bonbonactie 2022 

De bonbonactie is opnieuw weer een succes geweest. De start verliep eerst wat langzaam, maar 

uiteindelijk zijn er toch weer veel doosjes verkocht, die het mooie bedrag van €1934,00 hebben 

opgebracht. Daar zijn we uiteraard heel blij mee en willen vanaf deze plek alle mensen die hebben 

meegeholpen met het inpakken en rondbrengen van de bestellingen daarvoor hartelijk bedanken. 

 

Voorjaarsmarkt 2022 

De Voorjaarsmarkt is een mooie en succesvolle dag geworden. Het weer was prachtig en er zijn met 

name veel bloemen verkocht. Ook de verkoop van koffie, thee, pannenkoeken en zelfgebakken 

lekkernijen verliep goed. We zijn blij dat er zoveel vrijwilligers waren om ons als bestuur te helpen 

om dit festijn te organiseren. In het bijzonder een woord van dank aan Mevrouw Riet van Wijk, de 

initiatiefneemster van het eerste uur. Zij heeft aangegeven dat dit de laatste Voorjaarsmarkt was, 

waaraan zij heeft meegewerkt. 

Mevrouw van Wijk, bedankt voor uw Inzet van de afgelopen jaren, wat heeft u daarmee veel voor de 

Vrienden van de Dorpskerk betekend en voor het aanzien van onze mooie Dorpskerk ! 

De Voorjaarsmarkt heeft uiteindelijk het mooie bedrag van €1764,00 opgebracht. 

 

Kerstconcert 2022 

De voorbereidingen voor het Kerstconcert van dit jaar zijn in volle gang. Het Kerstconcert zal plaats 

vinden op maandag 19 december 2022. We hopen van ganser harte dat Corona dit jaar geen roet in 

het eten zal gooien en dat het concert gewoon doorgang kan vinden. Natuurlijk houden wij ons aan 

de op dat moment geldende regels. Dit jaar zal zangeres Do voor ons optreden, vergezeld door een 

gospelensemble, het belooft een mooi concert te gaan worden. 

 



 

Restauraties 

De firma Vink heeft alle voegen van de toren geïnspecteerd en waar nodig vervangen, zodat het 

voegwerk weer een hele poos mee kan. De hoogwerker die hiervoor gebruikt is, werd daarna ook 

ingezet voor het volgende project en dat was het restaureren van de gouden bollen en het haantje 

op de toren. U heeft hier ook over kunnen lezen in de Heraut. Het gouden Haantje en de bollen staan 

nu weer te glimmen op de kerk. 

Het laatste project dat de Vrienden hebben kunnen realiseren is het restaureren van de gedenkplaat 

naast de deur op het kerkplein. Alle letters zijn nu weer goed leesbaar en kunnen er weer een flink 

aantal jaren tegen. Het is een precisiewerk geweest, maar we zijn trots op het uiteindelijke resultaat. 

Eigenlijk valt de gedenkplaat nu pas echt op en zien we hoe mooi deze in werkelijkheid is, na deze 

grondige restauratie. 

 

Financiële situatie 2022  
U begrijpt dat we al deze nodige restauraties niet kunnen realiseren zonder uw steun. 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 2022 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 
2022. 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. volgend jaar 
(indien mogelijk) bij het rondbrengen van bonbons, op de Voorjaarsmarkt of tijdens de afterparty? 
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, 
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Kees Rodenburg, penningmeester 
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