Nieuwsbrief Vrienden nr. 10
Wat gaat er nou precies gebeuren
met onze Antonius Abt?
Als Vriend van de Antonius Abt
houden we u graag op de hoogte van
alle ontwikkelingen rondom het
gebouw. Daarom krijgt u hierbij de
update van de plannen die steeds meer
vorm beginnen te krijgen, mede
dankzij uw bijdrage.
Op dit moment lopen er twee
projecten met betrekking tot het
gebouw: de restauratie van de toren
en de realisatie van een kleine kerk en
een grote zaal (afscheiding) in het
gebouw zelf. Hieronder gaan we op
beide projecten in.
Toren.
Zoals u weet, heeft de parochie in
2014 een subsidie van de RCE
(Rijksdienst Cultureel Erfgoed)
gekregen van 50% van de
onderhoudskosten aan het gebouw. De
RCE wil bijdragen aan de kosten van
het onderhoud, onder de voorwaarde
dat de parochie hetzelfde bedrag
betaalt. De parochie heeft hier echter
geen geld voor en daarom is de
Stichting Behoud de Antonius Abt
Terheijden (SBAAT) opgericht.

December 2016
SBAAT heeft de inwoners van
Terheijden gevraagd om Vriend van de
Abt te worden en minimaal € 25 per
jaar te doneren voor groot onderhoud
aan het gebouw. Het geld dat de
Vrienden betalen gaat naar SBAAT en
NIET naar de parochie! De subsidie
van de RCE wordt in vijf
jaarlijkse termijnen uitbetaald.
SBAAT heeft in 2014 en 2015 zoveel
geld opgehaald, van Vrienden en door
de organisatie van activiteiten, dat
we de toegezegde subsidie per jaar
hebben gedubbeld. Ook voor 2016 ziet
het er naar uit dat dit weer gaat
lukken. Dat wil zeggen dat we de
toegezegde bedragen ook gaan krijgen
en dat dit geld besteed kan worden
aan (groot) onderhoud van het
gebouw.
We gaan nu met een gespecialiseerde
aannemer samenwerken om er voor te
zorgen dat de toren in 2017/2018
gerestaureerd kan worden. Of we de
toren volledig kunnen restaureren
hangt af van de totale kosten en of we
deze kosten kunnen betalen met de
subsidie van de RCE en het geld van
SBAAT. Als er niet genoeg geld is,
moeten we kiezen wat we in
2017/2018 wel doen en wat we
uitstellen. Het zijn wat dit betreft
dus spannende tijden en we houden u
op de hoogte!

Kleinere Kerk
Het groot onderhoud aan de Antonius
Abt is, door de subsidie en de
bijdragen van SBAAT, min of meer
zeker gesteld. Daarom heeft het
parochiebestuur besloten dat sluiting
en/of verkoop vooralsnog niet nodig is
en dat er een kerkplek in de Antonius
Abt kan blijven. Deze kan echter,
gezien het aantal kerkgangers, veel
kleiner zijn als nu het geval is en
daarom gaat het parochiebestuur
investeren in een kleine kerkruimte.
De sacrale ruimte(priesterkoor) en
het schip worden, door een wand, van
elkaar gescheiden. Voordeel is dat er
een kerkruimte blijft, maar ook dat er
een grote ruimte komt waar andere
activiteiten, door en voor inwoners van
Terheijden, georganiseerd kunnen
worden. De Provincie Noord Brabant is
enthousiast voor het plan van de
afscheiding en heeft, in het kader van
herbestemming van kerkelijke
gebouwen, een subsidie van € 25.000
toegezegd voor de inrichting van het
zaaldeel. Wij als Stichting zijn erg blij
met deze subsidie en de investering
van het parochiebestuur.
Wij hopen dat we het subsidiegeld
kunnen besteden aan toiletten.
Daarnaast gaan we de komende tijd
nadenken over de verdere inrichting
van de zaal. Het is de bedoeling dat de
Vrienden van de Antonius Abt en de
inwoners van Terheijden hierbij
betrokken worden. U zult hier in 2017
meer over horen.

Jazz in Abt
Zondagmiddag 15 januari 2017. Abt
open vanaf 15.00 tot 17.30 uur . De
toegang is gratis.
Wij hebben wederom Rob van Bavel,
Susan Steevens/Paul Taks en vele
anderen bereid gevonden om mee te
werken aan dit prachtige muzikale
evenement.
-o-o-o-o-o-o-o-oWij wensen U allen Fijne Feestdagen
en een Gezond en Vrolijk 2017. Wij
hopen u te mogen begroeten bij onze
festiviteiten in het nieuwe jaar.
o-o-o-o-o-o-o-o-o

Onze Stichting is een ANBI Stichting
Dit houdt in dat u een periodieke gift
kunt doen, die aftrekbaar is voor de
inkomstenbelasting. Er moet dan wel
een schriftelijke overeenkomst
opgemaakt worden. Het formulier kunt
u via onze site downloaden.
Ook is het mogelijk om een donatie te
doen. Ons bankrekeningnummer is
NL03RABO0142830658
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Wilt u reageren, heeft u tips en of ideeën
dan zien wij uw reacties graag tegemoet.
U kunt ons ondersteunen door mee te
helpen met de organisatie van activiteiten.
Aanmelden via e-mailadres;
Stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Behoud Antonius Abt
Terheijden.
www.behouddeantoniusabt.nl
Facebook: Stichting Behoud de Antonius Abt

