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HET GOUDEN HAANTJE 

nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs nr.16 

(februari 2019) 

Hierbij het 16e Gouden Haantje, de nieuwsbrief van de stichting Vrienden van de Dorpskerk Ber-
kel en Rodenrijs.  

Terugblik 2018 

Voor de Vrienden was ook 2018 weer een mooi jaar met veel belangstelling voor de door ons ge-
organiseerde activiteiten.  

De bonbons vonden zoals we gewend zijn weer veel aftrek en zo werd de bonbonactie met een 
netto opbrengst van € 2.044,70 een groot succes. 

De in 2018 voor de vierde keer op het kerkplein gehouden Voorjaarsmarkt werd heel goed be-
zocht. De verkoop van lokaal gemaakte en gekweekte producten, zoals o.m. bloemen, jam, 
taart, tuinplanten, quilts, kussentjes, servetbollen etc. heeft het prachtige bedrag van                                       
€ 2.129,67 opgeleverd.     

Ondanks het slechte weer tijdens de ACR-rommelmarkt heeft de verkoop van diverse producten 
vanuit onze, door het ACR-bestuur ter beschikking gestelde kraam, een bedrag opgebracht van   
€ 396,90. 

En natuurlijk het fantastische jubileum Kerstconcert met Gospelchoir Zo! en Berget Lewis dat we 
op 17 december jl. voor het 10e jaar op rij organiseerden. Evenals voorgaande jaren was ook dit 
concert weer heel snel uitverkocht. Dankzij onze sponsors hebben wij een totale opbrengst van    
€ 11.840,46 op onze rekening mogen bijschrijven! 

Via een in Berkel woonachtige vrijwilligster bij stichting de Pelgrimshoeve te Zoetermeer moch-
ten de Vrienden een verzoek om een donatie voor het goede doel indienen. Dit verzoek is geho-
noreerd met een prachtige gift van € 1.000,00 die we in dank hebben aanvaard. 

Van het Actie Comité Rehoboth mochten wij de geweldige donatie van € 2.000,00 ontvangen. Een 
bijzondere gift waar wij heel blij mee zijn. 

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 acti-
viteiten te organiseren. 

Activiteiten in 2019 

- bonbonactie ( maart/april ) 

- Voorjaarsmarkt op het kerkplein op zaterdag 11 mei 

- kraam op ACR-rommelmarkt op 20 en 21 september 

- kerstconcert op maandag 16 december.
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Samenstelling bestuur   

In 2018 heeft onze voorzitter Patricia van den Oever aangegeven haar werkzaamheden voor de 
Vrienden te willen beëindigen. Vanaf de oprichting van de stichting in oktober 2009 heeft zij met 
heel veel enthousiasme en inzet een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de Vrien-
den. Wij zijn Patricia veel dank verschuldigd en wensen haar het allerbeste in alle opzichten. 

Eveneens heeft Hans Bakker aangegeven geen volgende termijn als bestuurslid op zich te willen 
nemen, dit onder meer door drukke werkzaamheden. Ook Hans willen we bedanken voor zijn 
inzet en tevens het allerbeste toewensen. 

We zijn blij twee nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen t.w.: Joke Koppert en Paul Boe-
ter en we hebben er alle vertrouwen in dat het bestuur op volle sterkte verder kan gaan op de 
ingeslagen weg.  

Margriet van der Poel wordt de nieuwe secretaris en Arine Kool voorzitter.  

Restauratie en onderhoud  

De Vrienden hebben thans € 70.798,00 in kas. Voor onze restauratiedoelen (toegangshekken, res-
tauratie 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 nodig van 
€ 101.000,00 .Dit betekent dat we een bedrag  € 30.302,00  tekort komen.  

Het is de bedoeling dat dit jaar wordt gestart met het stuc- en schilderwerk aan de binnenzijde 
van de kerk. 

Vriendschap 2019 

Natuurlijk hopen wij dat wij ook in 2019 weer op uw Vriendschap mogen rekenen, want zonder 
uw hulp lukt het ons niet de gestelde restauratiedoelen te verwezenlijken!  U kunt uw jaarbij-
drage overmaken op bankrekening nr. NL67RABO0153722606 van de Stichting Vrienden van de 
Dorpskerk Berkel en Rodenrijs, o.v.v. bijdrage 2019. 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 on-
der u: misschien een idee om uw medewerkers of relaties mee te verrassen? Een aantal bedrij-
ven 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 Vriendenprijsje!  Als u de bonbons vóór 29 maart a.s. bij ons bestelt, worden ze in de week 
van 8 april a.s. bij u thuis bezorgd. Bezorging is alleen mogelijk in Berkel en Rodenrijs, Berg-
schenhoek, Bleiswijk en Pijnacker. U mag bij aflevering betalen en bestellen kunt u: 
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- door een e-mail berichtje te sturen aan vriendendorpskerkberkel@hotmail.com, waarin duide-
lijk  is aangegeven 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 2019 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 

Margriet van der Poel, secretaris 

Kees Rodenburg, penningmeester 

Dirk van der Spek 

Joke Koppert 

Paul Boeter
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