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Oproep: Help mee met het project 

afscheidingswand 

 
De werkzaamheden voor de 

afscheidingswand in de Antonius 
Abt zijn in volle gang. Het duurt 
al best lang, maar dankzij de 

inzet van de WOK Groep en al 
onze andere vrijwilligers gaan 
we nu de eindfase in. Het is de 

bedoeling dat de wand in mei 
geplaatst wordt. De harde 
werkers van de Stichting Behoud 

Antonius Abt kerk Terheijden 
doen nu een beroep op jou!!!! 

Vele handen maken licht werk.... 

Met bijzondere foto's wordt de 

afscheidingswand een unieke wand 
die past bij Antonius Abt.  

  

De vrijwilligers van de Stichting 

Behoud de Antonius Abt zijn al druk 
bezig met het beitsen, beplakken en 
lakken van de platen voor de 

afscheidingswand. Aannemersbedrijf 
Rasenberg Terheijden gaat deze 
platen zagen en verwerken in de 

elementen voor de 
afscheidingswand. Het beitsen, 
beplakken en lakken van de platen 

voor de afscheidingswand neemt 
echter veel tijd in beslag. De 
vrijwilligers van Stichting Behoud de 

Antonius Abt zijn op zoek naar extra 
hulp. 

Help mee! 
Heb je een paar uurtjes over en wil 
jij ook meehelpen met het beitsen, 

beplakken en lakken van de platen 
voor de afscheidingswand? En op 
deze manier jouw "handtekening" 

vereeuwigen in de wand? Neem dan 
contact op met 

Jannet van Gils: 06 - 2933 2930  

Petra Kimmel: 06 - 4627 5128.  

Bel even met ons, zodat we weten 
wie wanneer komt. De komende 
twee weken zijn er voldoende 

vrijwilligers aanwezig, die een korte 
uitleg kunnen geven, waarna je 
meteen aan de slag kunt. 

Hartelijk dank namens de SBAAT en 
iedereen die straks gebruik kan gaan 

maken van de mooie ruimtes in de 
H. Antonius Abt kerk 
 

 



 

 

 Rabobank Amerstreek Clubkas 

Campagne. 

 

Als lid van de Rabobank 

Amerstreek kunt u in april 

stemmen op uw Stichting Behoud 

Antonius Abt. Hoe meer stemmen, 

hoe hoger de bijdrage van de 

Rabobank aan de Stichting! 

 

 

 
 

Ook bij de Jumbo kunt u ons steunen 

Spek de kas van onze “Stichting 

Antonius Abt”  bij Jumbo Terheijden 

 

 
 

Zoals jullie vast weten, organiseert 

Jumbo Terheijden een actie waarmee 

een financiële bijdrage voor onze 

Stichting bij elkaar kan worden 

gespaard. De actie heet ‘Spek de kas 

van je club’ Tijdens deze ‘Spek de kas 

van je Club’ actie ontvangen klanten 

voor elke € 10,- aan boodschappen een 

waardepunt. Deze waardepunt kan in 

de winkel of via de Facebook pagina: 

www.facebook.com/jumboterheijden 

onder tabblad sponsoractie, doneren 

aan de vereniging/stichting  van hun 

keuze. De opbrengst komt geheel ten 

goede aan het onderhoud van de 

Toren van onze Antonius Abt 

 

 
 

 

 

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. 

Ons bankrekeningnummer is 

NL03RABO0142830658  
 

 

 Antonius koeken 

 

Bij Bakkerij Jürgen en Carolien van 

Dongen kunt u de Antonius koeken met 

logo kopen . Van elke verkochte koek 

komt  10  eurocent ten goede aan onze 

stichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u reageren, heeft u tips en of ideeën 

dan zien wij uw reacties graag tegemoet. 

Ook kunt u ons ondersteunen door mee te 

helpen met de organisatie van activiteiten. 

U kunt zich aanmelden via ons   

e-mailadres. 

Stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com 

www.behouddeantoniuisabt.nl 
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