Nieuwsbrief Vrienden nr. 09
Jazz in Abt
Op zondagmiddag 15 januari 2017
vanaf 15.30 uur tot 17.30 uur zal dit
evenement weer plaatsvinden.
Rob van Bavel, Susan Stevens en Paul
Taks en vele anderen zullen u weer
een fijne middag bezorgen.

Terugblik
We blikken nog even terug naar het
Oogstoktoberfeest van 9 oktober
2016.
Gregor Rovers, Jeroen van Dongen en
Mario Ruis benaderden ons om dit
evenement te organiseren. Een
prachtige viering vooraf m.m.v. de
Anthony Singers. En daarna brak het
feest los. Vele bands en inwoners van
alle leeftijden hebben volop genoten.

November 2016
Sponsoren bedankt


HRS Geluid Licht Video



Loodgietersbedrijf Joosen Vof



Hoeve ’t Boscheind



Aannemersbedrijf P. Rasenberg



Slijterij Jeroen van Dongen






Bakkerij C & J van Dongen
Molen de Arend
Cathy’s Keuken
Familie Oprins

Traaierie
Dit jaar hebben wij boeken en wijn
verkocht.
Ook mochten wij weer nieuwe vrienden
inschrijven. In onze kerk vonden
rondleidingen plaats die goed bezocht zijn.
De mensen waren verbaasd en verwonderd
over deze bezoeken.
Tijdens de rondleiding kwamen wij ook in
contact met Luc de Rond. Met medewerking
van de WOK groep en Luc kan zeer
waarschijnlijk het orgel weer worden
gerepareerd. Dit is natuurlijk geweldig.

Boeken, cd’s en lp’s markt
De kerk was omgetoverd in een fijne
sfeer.
Dit evenement zal zeker in komende
jaren een vervolg krijgen.

Ook dit is voor herhaling vatbaar. Het was
geweldig hoeveel boeken er gedoneerd
waren en de opkomst en verkoop ging zeer
voorspoedig. Ook dit zal volgend jaar een
vervolg hebben.

Tip: Tijdens de Feestdagen

Toekomst
In de volgende nieuwsbrief (december
2016) zullen wij u berichten over de plannen
voor komend jaar. En ook uitleg geven
m.b.t. toren en afscheiding.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Vanaf nu is de Abt wijn ook
verkrijgbaar bij Slijterij Jeroen van
Dongen, bij Molen de Arend en bij
Johan en Caroline in Wagenberg.
En op het Parochiekantoor tijdens de
openingstijden; dinsdagochtend en
vrijdagochtend van 9.30 uur tot 12.00
uur.
De wijn is eveneens te bestellen via
ons emailadres:
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.
www. behouddeantoniusabt.nl
Ook is het mogelijk om een donatie te doen
ons bankrekeningnummer is
NL03RABO0142830658
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Antoniuskoeken

De overheerlijke Antoniuskoeken zijn
uiteraard verkrijgbaar bij Bakkerij
Johan & Caroline van Dongen.

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
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Behoud Antonius Abt
Terheijden.
www.behouddeantoniusabt.nl
facebook: Stichting Behoud de Antonius Abt

