
 

   
 

Nieuwsbrief Vrienden nr. 16 December  2018 

Eenmalige  verkoop monumentale 
banken en andere attributen uit de 
kerk  op zaterdag 12 januari 2019 
 
De afgelopen tijd zijn wij, samen met het 
parochiebestuur en de WOK (Werkgroep 
Onderhoud Kerk) druk bezig geweest met 
het klaarmaken van de kerkruimte voor 
Kerst! Tijdens deze voorbereidingen werd 
ook duidelijk dat een aantal banken en 
bepaalde losse voorwerpen (stoeltjes, 
tafeltjes e.d.) niet meer teruggeplaatst gaan 
worden in de Heilige Antonius Abt. 
 
In samenspraak met alle partijen, hebben 
wij besloten om de banken en de 
voorwerpen te koop aan te bieden. Deze 
verkoop vindt plaats op 12 januari 2019. 
De opbrengst van de verkoop gaat volledig 
naar de restauratie van de toren.  
Wij willen u, als "Vriend van de Abt", de 
kans geven om als eerste een keuze te 
maken. 

   
De informatie met betrekking tot de 
afmetingen van de banken is als volgt: 
 
Er zijn twee standaardmaten voor de 
banken. De banken zijn ofwel 1.65 meter 
lang (kleine banken) ofwel 4.70 meter lang. 
Beide kosten €100 euro per stuk.  
Voor € 35 extra (dus €135) worden de lange 
banken op maat gemaakt. Hierbij kunt u 
kiezen uit de volgende maten: 2.15 meter, 
2.70 meter, 3.10 meter,  3.65 meter en 4.10 
meter. 

Deze op maat gemaakte banken kunnen 
dan in het eerste kwartaal van 2019, op 
afspraak, worden opgehaald. 
 
De verkoop is eenmalig en  vindt plaats op 
de volgende adressen: 
Vrienden  verkoop tussen  11.00 en 12.00 
uur 

• Kleine banken (1.65 meter)  
De Abt, Markstraat Terheijden 
Contant 

• Overige banken en spullen: 
Bergen 26 Terheijden 
Contant/Pinnen ook mogelijk 

 
Andere belangstellenden kunnen van 12.00 
uur tot 15.00 uur terecht. 
De verkoop is eenmalig en op = op.  
 

Plannen 2019 

• Start voorjaar restauratie toren 

• Abt Happen  juni 2019 

• Traaierie 15 september 2019 

• Korenfestival 

 

Dit zijn de , tot nu toe bekende, activiteiten. 

De Abt zal meer en meer worden gebruikt, 

ook door andere organisaties. 

Mogelijkheden zijn bespreekbaar. U kunt 

altijd contact opnemen met een van onze 

bestuursleden. 

 

 

 

 

 

 



 

Zing ’t van de Toren 

 
Foto: Gerard van Vugt 

 

Op 8 december jl. heeft het eerste 

kerstconcert in De Abt plaatsgevonden. 

De Abt was omgetoverd tot een sfeervolle 

concertzaal . Wij danken de Anthony Singers 

en de Harmony Terheijden. 

Het was natuurlijk een grote uitdaging, 

want de verwarming van De Abt is nog een 

behoorlijk punt van zorg. We zijn er, met 

elkaar. in geslaagd om er een prachtige 

avond van te maken.  

 

 
Foto; Gerard van Vugt 

 

Verwarming: 

Na de toren gaan we volop sparen voor een 

goede warmtevoorziening  van de Abt. 

Hierin wordt ook de samenwerking gezocht 

met het Terheijdens Energie Collectief. 

 

 

 

 

 

Wij wensen u allen fijne kerstdagen en  

een voorspoedig 2019, en hopen ook in het 

nieuwe jaar op uw steun te mogen 

rekenen. 

 

 

 
Foto ;Gerard van Vugt 

 

 

 

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  
 

 
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 

FB; Stichting behoud de Antonius Abt 
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