Amersfoort, 15 januari 2020
Aan alle betrokkenen bij 'De Amersfoortse Zwaan'

Wij wensen u allen een gezegend nieuwjaar.
Het begin van het nieuwe jaar is ook het moment om u te bedanken voor uw betrokkenheid
bij de Amersfoortse Zwaan. U leefde mee, u deed mee, u droeg financieel bij – op veel
verschillende manieren was er verbondenheid. Met elkaar maakten we mooie momenten
mogelijk. De Zwaan bood velen een plek van troost, hoop, ontmoeting en inspiratie.
Daarom vragen we u om ons ook in 2020 te blijven steunen, zodat we in het nieuwe jaar
onze initiatieven, zoals wij deze de afgelopen jaren ontplooid hebben, kunnen voortzetten
en verder uitbouwen. Want zonder uw bijdragen gaat het niet. Er is geld nodig om vieringen
te houden, lezingen te organiseren en mensen te ontvangen in een warme kerk. Daarom
vragen wij u eens per jaar om te geven aan de kerk, zodat de kerk kan blijven geven aan alle
mensen in de stad.
Voor een overzicht van de begroting verwijzen wij naar het kader met financiële gegevens.
Het komende jaar zal Diederiek van Loo als stadsdominee nog meer de mogelijkheden van
de Amersfoortse Zwaan benutten als kerk midden in de stad, met een gastvrij en flexibel
team. De kerkmuziek zal – geheel in lijn met de Lutherse traditie – ook in 2020 een
belangrijke plaats innemen. Daarvoor is het noodzakelijk dat het klavecimbel een grote
onderhoudsbeurt krijgt. Dat betekent dat we rekening moeten houden met extra kosten. De
open kerk en de informatievoorziening over gebouw en geschiedenis vraagt om drukwerk en
digitale presentie. We zijn erg blij met de vorig jaar aangeschafte nieuwe geluidsinstallatie
(waardoor u thuis kunt meeluisteren), maar de kosten daarvan drukken ook dit jaar nog op
ons budget. Daarnaast kunnen wij met uw bijdrage het aanbod van ons programma
gevarieerd houden en in de ruimte van de Lutherse kerk aanbieden. In de maandelijkse
nieuwsbrief, op de website en Facebook wordt het actuele inhoud van de bijeenkomsten op de
zaterdagen en hoogtijdagen gepubliceerd. Uw financiële steun is en blijft dus noodzakelijk.
Een bijdrage geven?
Graag! Goed om te weten dat alle bijdragen, groot of klein, rechtstreeks ten goede komen
aan de Amersfoortse Zwaan. En door onze ANBI-status kunt u fiscaal aantrekkelijk
schenken.Sinds vorig jaar maken wij geen gebruik meer van ingewikkelde toezeggingsformulieren en acceptgiro's. U kunt eenvoudig het bedrag waarmee u ons wilt steunen
overmaken op onze rekening NL13 INGB 0000 5425 98 t.n.v. De Amersfoortse Zwaan (LET
OP: de tenaamstelling van de rekening is veranderd).
Helpen?
Steun in de vorm van vrijwilligerswerk bij de organisatie van onze activiteiten is ook zeer
welkom. Vele handen maken licht werk! 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

Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan Deze Stichting is in 2017 opgericht, is nietreligieus gebonden en zamelt geld in voor onderhoud van onze kerk en voor de culturele
activiteiten die er plaats vinden. Mocht u naast uw bijdrage aan de Amersfoortse Zwaan ook
vriend van deze Stichting willen worden, dan zijn wij daar heel verheugd over! De Stichting
heeft 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.
U treft bij deze brief ook een beeldverslag aan van het afgelopen jaar. Om nog even
dankbaar stil te staan bij alles wat er gerealiseerd is, en bij het plezier dat mensen beleefden
in de Amersfoortse Zwaan.
We rekenen ook dit jaar weer op u!

Namens de leden van de kerkenraadscommissie,

Kosten De Amersfoortse Zwaan
2019
Activiteiten
o.a. evenementen,
erediensten, wekelijks
programma en openstelling
op zaterdag

Vaste kosten
o.a. onderhoud,
afschrijvingen, gas en licht,
kosten predikant

€ 15.000

€ 92.000

2019
Financiering door eigen
inkomsten (o.a. giften,
kerkbalans, collectes,
verhuur kerkgebouw)

Financiering “extern”
zekergesteld (subsidies,
Protestantse Gemeente
Amersfoort)

Tekort

€ 11.900

€ 3.100

€ 92.000

€0

Foto impressie van onze activiteiten in 2019

