
Beelden uit het leven, het dienstbare leven, van Thea van Leeuwen 
 

* 18 maart 1949       † 24 juni 2022 
 
 
Met haar vrijwilligers van de Lidwinagroep, 
voor zieken- en ouderenbezoek, 
organiseerde Thea tal van activiteiten voor 
gasten uit onze geloofsgemeenschap zoals 
voor- en najaarslunches. 
 
Op 16 oktober 2017 was de lunch bij 
restaurant De Dagvisser. 
Naast Thea zien we Henk Bressers.  
  

 

 

 
 
 
Kerstvieringen in de pastorie, waarbij de 
kamers op de parterre sfeervol werden 
versierd en de hapjes en drankjes in eigen 
beheer werden verzorgd. 
Vaste programmapunten: een kerstverhaal, 
solo- en samenzang. 
Bij het naar huis gaan nog een verrassing. 

  
 
 
Dan de bollentochten, met busjes van de 
Boodschappen Begeleidingsdienst naar de 
bloeiende bollenvelden. Tijdens de tocht, 
hier op 24 april 2017, was er een stop voor 
een lekkere lunch, waar Thea (vooraan 
rechts) zelf ook van genoot. Later nog een 
stop bij de vele kramen met 
voorjaarsbloemen.  
  



 

 
 
Naar de Keukenhof, zoals op 28 april 2014. 
Het bezoek vergde veel voorbereiding, het 
vervoer moest geregeld, er moesten ruim 
op tijd reserveringen gemaakt worden voor 
het koffiedrinken en de lunch in het 
restaurant van de Keukenhof en voor het 
gebruik in het park van rolstoelen van De 
Zonnebloem. 

  
 
 
 
 
 
Dagje uit naar Avifauna in Alphen aan den 
Rijn op 13 juni 2016 inclusief een leuke 
rondvaart. En altijd Thea’s wakend oog of 
iedereen nog bij de groep was en iedereen 
het goed maakte.  
  

 

 
 
 
 
Reclame maken voor de Lidwinagroep en 
proberen nieuwe vrijwilligers te werven. 
Thea (tweede van links) en Angela van der 
Toorn deden hun best tijdens de Diaconale 
zondag in de Antonius Abt op 19 november 
2017. 

  
 

 

 

 

 

 

 



Om Lini Knoors, een zeer slechtziende gast 
van de Lidwinagroep (links vooraan op de 
foto), in 2013 in staat te stellen mee te 
gaan met de seniorenvakantie naar 
Lunteren, georganiseerd door Ada van der 
Knaap, ging Thea met plezier mee als Lini’s 
persoonlijk assistent. 
Thea bood al gauw ook anderen een 
helpende hand: samen met Fred Beelen 
regelde ze de geluidsversterking en 
fungeerde voor Toos van Blijswijk als 
microfoonstandaard (foto’s hieronder). 

 
 

 
  

  
  

 

It’s been a long time! 
15/8/1995-15/8/2015 

‘And I hope it will be a lot longer’ 
 

Op 15 augustus 2015 vierde Thea dat ze 20 
jaar eerder op die dag in Groningen een 
succesvolle dubbele longtransplantatie 
onderging. Het was een ingreep die haar 
leven redde, haar het leven teruggaf. 
Nadien beschouwde ze 15 augustus als haar 
tweede verjaardag. 
 

In de eucharistieviering van Maria 
Tenhemelopneming 2015 betuigde de 
parochie Antonius Abt Thea dank voor al 
haar diaconale werk met de toekenning van 
de zilveren penning van Antonius Abt. De 
inscriptie luidde: 20 jaar – Thea van 
Leeuwen – 15 augustus 2015 – amor 
proximi (naastenliefde).  



  
  

 

Bij de foto’s 
Linksboven: Aan het einde van de 
eucharistieviering op 15 augustus 2015 zegt 
pastoor Dolf Langerhuizen Thea dank voor 
de vele jaren van diaconale dienstbaarheid 
bewezen aan de parochianen van de H. 
Antonius Abt op Scheveningen. 
 
Rechtsboven: de zilveren Antonius 
Abtpenning. 
 
Links: In het Abtcafé in de 
Ontmoetingsruimte van de kerk is er voor 
iedereen gelegenheid om Thea te 
feliciteren en te bedanken. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2017 ging Thea het iets kalmer aan doen. 
Op het Antonius Abtfeest op zondag 2 juli 
2017 was zij dan ook geen gastvrouw maar 
gast.  

 

Fotografie: Ine Steenhoff, Fred Beelen, Hannie van Diemen, Thea van Leeuwen 


