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Word vriend van
de Antonius Abt!

DOORLOPENDE MACHTIGING
(VRIEND VAN DE ANTONIUS ABT)

Naam en adres incassant:
Stichting Behoud de Antonius Abt
Liesveld 37
4844 RB Terheijden

Door ondertekening van de achterzijde van deze 
kaart geeft u toestemming aan Stichting Behoud de 
Antonius Abt Terheijden om een doorlopende incasso 
opdracht naar uw bank te sturen wegens ‘Vrienden 
van Antonius Abt’ en doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u 
deze, binnen 8 weken, door uw bank laten terugdeze, binnen 8 weken, door uw bank laten terug-
boeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.



De Antonius Abt vormt al meer dan 600 jaar 
het centrum van Terheijden. Het is het oudste 
rijksmonument van de Gemeente Drimmelen 
en door UNESCO als beschermd erfgoed be-
stempeld. Wij van Stichting Behoud de Anto-
nius Abt willen dit beeldbepalende gebouw 
voor Terheijden en haar omgeving 
behouden. 

Stichting Behoud de Antonius Abt is in 2013 Stichting Behoud de Antonius Abt is in 2013 
opgericht. Vanwege teruglopend kerkbezoek 
en dalende inkomsten dreigde de Antonius 
Abt toen gesloten te worden. Samen met de 
Vijf Heiligen Parochie hebben we het hier niet 
bij laten zitten. Samen zijn we geld gaan 
inzamelen voor het nodige onderhoud aan 
het gebouw en zijn we gaan zoeken naar het gebouw en zijn we gaan zoeken naar 
een nieuwe bestemming voor het gebouw.

Dit was niet eenvoudig. Maar met veel durf, 
inzet en enthousiasme van vele vrijwilligers 
hebben we in 2018 een bijzondere afscheid-
ingswand geplaatst in de Antonius Abt. Hier-
mee is het gebouw als het ware in tweeën 
gedeeld: een kleine kerk is behouden geb-
leven voor de parochianen en een grote 
multifunctionele ruimte is gecreëerd Deze 
nieuwe ruimte hebben we omgedoopt tot 
‘De Abt’ en willen we gebruiken voor het 
houden van bijeenkomsten en het organ-
iseren van evenementen voor het dorp en 
de omgeving. 

Wij willen deze goede lijn nu doortrekken en 
het gebouw weer in het midden van de Traa-
ise gemeenschap zetten. Zo blijft én dit 
toonaangevende gebouw behouden én kan 
het een blijvende rol innemen in het leven 
van het dorp. We hebben uw hulp hard 
nodig om deze droom te verwezenlijken!

Door de antwoordkaart van de folder hi-
eronder in te vullen wordt u Vriend van de 
Antonius Abt en steunt u het voortbestaan 
van dit gebouw. De kaart kan afgegeven 
worden of verstuurd worden naar het adres 
op de voorkant van de kaart. Al meer dan 
300 vrienden gingen u voor!

Andere manieren om ons te steunen:
1. Doneer direct aan de stichting via
IBAN: NL 03 RABO 0142 830 658

2. Steun ons door middel van sponsoring, 
periodieke gift of legaat. Neem dan contact 
op via 
stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com

Voor meer informatie kunt u terecht op 
onze website 

behouddeantoniusabt.nl

Ons verhaal

Stichting Behoud de Antonius Abt behandelt uw per-
soonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. Voor 

onze privacyverklaring kunt u terecht op:
www.behouddeantoniusabt.nl/privacyverklaring

Naam: ..............................................................

Adres: ...............................................................

Postcode: .........................................................

Woonplaats: ....................................................

E-mailadres: ....................................................

Rekeningnummer (IBAN):

......................................................................................................................................................

Plaats en datum:

........................................................................

Handtekening:

€ ................. (minimum bedrag €25,00)


