
Amersfoort, 5 januari 2019 
 
Aan alle betrokkenen bij 'De Amersfoortse Zwaan' 
 
 
 
Een nieuw jaar ligt voor ons. Met alles wat nog verborgen is. We hopen dat veel mooie 
wensen uitkomen, dat veel goede plannen gerealiseerd kunnen worden. We hopen dat er 
troost is bij verdriet en hulp bij tegenslag en dat ieder zijn eigen weg met God vindt. 
 
Het begin van het nieuwe jaar is ook het moment om u te bedanken voor uw betrokkenheid 
bij de Amersfoortse Zwaan.  
En natuurlijk hopen we dat u ook in 2019 met uw aanwezigheid, inzet en/of gift wilt 
bijdragen. Want alleen zo kunnen we in de stad aanwezig blijven als kerk: met een goed 
woord, met een gebed en een kaars. Door uw bijdrage kan de Amersfoortse Zwaan die 
verrassende plek blijven, waar muziek gemaakt wordt, interessante sprekers te horen zijn en 
waar iedereen welkom is. 
 
Met uw bijdrage kunnen we dit jaar bijvoorbeeld  

 de geluidsinstallatie vernieuwen 
Na veertig jaar (!) is de geluidsinstallatie aan vernieuwing toe. Een goede geluidsversterking 
is belangrijk voor lezingen en voordrachten in de kerk en maakt de kerk aantrekkelijker om 
te huren. De nieuwe installatie maakt het ook mogelijk om de vieringen thuis via internet te 
volgen. Fijn voor degenen die ziek zijn of die de kerk moeilijk kunnen bereiken.  
Deze geluidsversterking vormt een belangrijke en grote 
investering. 
 

 de kerk nog vaker openzetten  
We willen graag dat de kerk open is, zodat meer mensen van 
deze plaats kunnen genieten. Het team Open Kerk zorgt voor 
gastvrouwen en gastheren. Er liggen folders om mee te nemen 
over de geschiedenis van de kerk en het orgel en over wat het 
eigene van de 'lutherse traditie' is. Ook het mooi vormgegeven 
maandprogramma wordt vaak meegenomen. Zo groeit ook de 
kring van belangstellenden voor de activiteiten. Maar 
verwarming en verlichting, koffie en thee, het drukwerk van 
folders, programma's voor concerten en ordes van dienst 
vormen een flinke post op de begroting.  
 

 muziek maken en de instrumenten onderhouden 
Muziek spreekt tot het hart. In de Amersfoortse Zwaan kunnen 
we niet zonder muziek. Van jazz tot gregoriaans, van koorzang 
tot contrabas. Van zelf zingen tot lekker luisteren. De serie Muziek na de Markt is gratis 
toegankelijk, zodat ook mensen met een kleine beurs naar een concert kunnen gaan.  En in 
de vieringen trekt het 'zwaankoor' mensen uit de wijde omgeving die houden van liturgie en 
kerkmuziek. Maar orgel, piano en klavecimbel moeten worden onderhouden en musici 
moeten ook ergens van leven.  We maken er graag ruimte voor in de begroting.  



Helpen?  
Hebt u komend jaar wat tijd over en wilt u deel uitmaken van het energieke en gezellige 
team? Er zijn verschillende mogelijkheden om actief te zijn. Neem voor een oriënterend 
gesprek contact op met Corrie Buitendijk, voorzitter, via 033 4650118 of 
buitendijk.corrie@gmail.com 
 
Een gift geven?  
Heel fijn! We maken geen gebruik van ingewikkelde toezeggingsformulieren en acceptgiro's. 
U maakt eenvoudig het bedrag waarmee u ons wilt steunen over op rekening  
NL13INGB0000542598 t.n.v. Kerkenraadscommissie Evangelisch Lutherse traditie PGA. Elk 
bedrag komt ten goede aan het werk van de Amersfoortse Zwaan. En vanwege de ANBI 
status kunt u fiscaal aantrekkelijk schenken.  
 
Vorig jaar hebben we ook de Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan opgericht. Deze 
Stichting is niet-religieus gebonden en zamelt geld in voor onderhoud van de kerk en voor de 
culturele activiteiten die er plaats vinden. Natuurlijk zijn we extra content als u naast uw 
bijdrage aan de Amersfoortse Zwaan ook vriend van deze Stichting wilt worden.  De Stichting 
heeft bovendien een culturele ANBI status.  Op de website www.amersfoortsezwaan.nl vindt 
u alle informatie over de Stichting en over de begroting van de Amersfoortse Zwaan.  
 
 
Een beeldverslag van het afgelopen jaar sluiten we bij. We geven trots een indruk van de 
vele bijeenkomsten, de veelkleurige activiteiten en het plezier dat mensen beleefden in de 
Amersfoortse Zwaan. De Lutherse kerk is met de aanstelling van Diederiek van Loo als 
stadsdominee nog meer stadskerk geworden, een plaats van zegen voor iedereen.  
 
 
Hartelijk dank voor uw steun ! 
 
 
Namens de kerkenraadscommissie,  
 

 
Tom Eeman, secretaris 
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