Beste Vrienden van de Amersfoortse Zwaan,

U draagt als vriend de Amersfoortse Zwaan een warm hart toe. Daar zijn wij heel blij mee. Via deze
Nieuwsbrief, die we eenmaal per jaar uit zullen brengen, willen wij u laten weten waar wij als
bestuur van de Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan sinds haar oprichting in 2017 mee
bezig zijn geweest.
Het eerste halfjaar was een periode van oriëntatie. De vraag die hierbij centraal stond was “Hoe
kunnen wij geld bijeen brengen voor onze doelstelling n.l. (gedeeltelijke) dekking van kosten van de
instandhouding van het historisch gebouw de Lutherse Kerk en het mogelijk maken van cultureelreligieuze activiteiten van De Amersfoortse Zwaan”.
Geholpen door de Protestantse Gemeente Amersfoort konden wij in de tweede helft van 2018 een
wervingsactie starten. Dankzij uw respons en een subsidie van een van de fondsen die wij
benaderden, konden wij aan de kerkenraadscommissie een bedrag overmaken, als bijdrage aan de
vernieuwing van het geluidssysteem in de kerk. Dit betekent een beter geluid bij lezingen en
discussies. Ook kunnen vieringen en concerten nu via “kerkdienstgemist.nl” beluisterd worden,
zowel direct als achteraf. Wij zijn dankbaar voor uw bijdrage.
Uit het programma voor het komende jaar brengen we graag alvast de serie van vier avonden
muziektheater onder uw aandacht. Op 30 november, 4 januari, 7 maart en 13 juni 2020 spelen
podiumkunstenaars met culturele achtergronden uit alle windstreken oerverhalen over het begin
van de wereld. Oude verhalen, van betekenis voor nu. Na de voorstelling is er een gesprek met
kunstenaars en publiek onder leiding van stadsdominee Diederiek van Loo.
Aan het begin van dit nieuwe seizoen nodigen wij u graag uit voor een vriendenconcert op zondag
22 september 2019, om 17.00 uur in de Lutherse Kerk. Cees-Willem van Vliet, vaste organist van de
Amersfoortse Zwaan, zal voor u de Goldbergvariaties van J.S. Bach spelen op het in 2016
gerestaureerde Bätz-orgel. Daarnaast brengen Adriaan Plantinga en hij Duo's van Saint-Saëns in de
unieke bezetting van piano en harmonium. Voorafgaand aan het concert wordt u als Vriend een
High Tea aangeboden, vanaf 16.00 uur.
Opgave voor High Tea en/of concert is noodzakelijk. U kunt zich tot 15 september opgeven bij
Berteke de Mooij (per e-mail: bjademooij@hetnet.nl of vanaf 1 september per telefoon: 0334756215). U kunt als vriend maximaal 2 kaartjes reserveren. Wilt u meer mensen laten meegenieten
van deze middag? Er zijn voor (nog)niet Vrienden kaarten te koop à €15,- voor het concert en € 7,50
voor de High Tea. Maar wees er snel bij, want zoals u weet is het aantal zitplaatsen beperkt!
We hopen dat u ons ook komend jaar weer wilt steunen en vragen u uw donatie voor 2019 over te
maken op NL19INGB0008128763 t.n.v. Stichting Vrienden Amersfoortse Zwaan.
Mocht u dat reeds hebben gedaan dan onze hartelijke dank daarvoor.
Namens het bestuur,
Rikus Schoemakers (voorzitter)

In een paar foto's geven we u een indruk van de culturele programmering in het afgelopen jaar: met
beeldende kunst – het Jona Project, met muziek en met kinderen die een Sint Maartenslampionnen
maken. Het (financieel) jaarverslag 2018 vindt u op de website van de Amersfoortse Zwaan
onder het kopje “Helpen” en “Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan”

