
 

De toren zal de inwoners van Terheijden op 10 november 
‘toespreken’ als dank voor de restauratie 

   

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Vrienden nr. 20 Oktober 2019 

Een dankbare toren laat zich 

horen op zondagmorgen 10 

november 2019 

 
De gerestaureerde kerktoren van de 

Antonius Abt in Terheijden wordt, na een 

restauratieperiode van zes maanden, op 

een bijzondere manier weer in gebruik 

genomen. 

 

Een dankbare toren nodigt dan ook 

iedereen uit om op 10 november vanaf 

11.45 uur, aanwezig te zijn op het 

plein bij de kerk. De gerestaureerde 

toren zal dan de inwoners van 

Terheijden ‘toespreken’. De vlag gaat 

uit, de nieuwe ledverlichting gaat aan 

en om 12.00 uur wordt het uurwerk 

weer officieel in werking gesteld.  

 

Toren roept inwoners Terheijden 

op te komen 

 

De toren is blij met zijn nieuwe leien, 

zijn blinkende haan en de opgeknapte 

dakkapellen. Daarom wil hij iedereen 

die hieraan heeft bijgedragen op een 

bijzondere wijze bedanken.  

Hij zal de inwoners zelf oproepen te 

komen, de vlag uitsteken, de 

verlichting aanzetten en het uurwerk 

en de klokken weer in gebruik nemen. 

Hierna gaan de grote toegangsdeuren 

van Zaal De Abt weer open. Iedereen 

wordt uitgenodigd om onder het genot 

van een kopje koffie of thee, met een 

mede door Bakkerij Jurgen en Caroline 

Van Dongen gesponsorde 

Antoniuskoek,(op is op) de 

fototentoonstelling van de restauratie 

te bezoeken.  

 

 

 

 

 

  
Restauratie mogelijk dankzij 

inwoners, parochie, sponsors en 

‘Vrienden van de Abt’ 

 

De restauratie van de kerktoren is tot 

stand gekomen dankzij de vele giften 

van de Terheijdenaren, de jaarlijkse 

bijdragen van de 'Vrienden van De 

Abt', een subsidie van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed en bijdragen van 

diverse fondsen. Daarnaast heeft de 

Vijf Heiligen Parochie ook een 

aanzienlijk bedrag beschikbaar 

gesteld. Eind oktober is de restauratie 

afgerond.  

 

Veel mensen hebben de afgelopen 

jaren de activiteiten van de stichting 

bezocht. De opbrengst van deze 

activiteiten is volledig ten goede 

gekomen aan de restauratie. Een 

voorbeeld hiervan is de veiling, die 

begin dit jaar gehouden is en waaraan 

vele ondernemers én particulieren uit 

Terheijden een bijdrage hebben 

verleend.  

Anderen hebben een kerkbank gekocht. 

Zo heeft de stichting haar eigen 

vermogen van €100.000 kunnen 

overmaken als bijdrage voor de 

restauratiekosten!  
 

 

 

 

 

 



 

 

 Wat is er te doen in “Zaal De Abt 

 

Tijdelijke ingang Zaal de Abt ; 

Ingang via de Kleine Kerk aan het 

kerkplein (dus aan de kant van de 

notaris). 

Jazzin’Abt – zondagmiddag matinee 3 

november 2019. Zaal open 14.00 uur. 

Entree gratis 

De Torenpraeter; zondag 10 november 

11.45 uur (ingang onder de toren, kerkhofzijde) 

Harmonie Terheijden - zondagmiddag 

24 november 2019  (ingang onder de toren; 

kerkhofzijde) 

Kerstmarkt - vrijdag 13 december 2019 

Van 17.00uur tot 22.00 uur (ingang onder de 

toren; kerkhofzijde) 

 
Dit zijn de tot nu toe bekende en geplande 

activiteiten. Zaal ‘De Abt’ zal de komende tijd 

steeds meer worden gebruikt, ook door andere 

organisaties.  

Mogelijkheden hiervoor zijn altijd bespreekbaar. 
U kunt hiervoor contact opnemen met een van 
onze bestuursleden of een e-mail sturen 

 

 

Wijnen, wijnen, wijnen 

 

De overheerlijke Abt wijnen rood en/of 

wit zijn uiteraard ook te koop bij onze 

plaatselijke Slijterij Jeroen van 

Dongen. Leuk om te geven en om te 

krijgen. 

 

 

Leitjes actie: 
 
Leuk en bijzonder om te geven of te 
krijgen 
 
Wilt u ook een bijzonder leitje van de toren; 
als naambordje, kaasbord, tapasbord, of 
voor een ander doel? Dat kan !  Stuur een 
email naar 
stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com 
 
 
 
 
 
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. 

 

 
Eenmalige donaties zijn ook meer dan welkom! 
Ons bankrekeningnummer is NL03 RABO0 
142830658. De gift kunt u overmaken aan 
Stichting Behoud de Antonius Abt. 

 
Wilt u reageren, heeft u tips en/of 
ideeën, dan horen wij graag van u. 
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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