
Amersfoort, januari 2021 
 
 
Aan alle betrokkenen rondom de Amersfoortse Zwaan,  
 
Er is een nieuw jaar begonnen. We kijken terug op het jaar dat achter ons ligt – 
het meest tumultueuze jaar dat ik ooit beleefd heb. Een jaar met angst, verdriet 
en zorgen, maar ook met lichtpuntjes, creativiteit en doorzettingsvermogen. En bij dat alles was de 
Amersfoortse Zwaan een plek waar emoties geuit konden worden. Of stilte gevonden bij het opsteken 
van een kaarsje, of bij het luisteren naar muziek. Waar gedankt en gebeden werd. Waar mensen een 
nieuw perspectief kregen aangereikt. Waar verbindingen gelegd werden, verrassingen gedeeld. De 
Amersfoortse Zwaan, al acht eeuwen lang een hart midden in de stad, was opnieuw van grote 
waarde. On-line via de website en de facebookpagina waren veel mensen betrokken. De podcast 
'luistertroost' ging het hele land door. Maar dit project van de stadsdominee had niet tot stand kunnen 
komen zonder het veelzijdige team van de Amersfoortse Zwaan.  
 

Luther verwoordde ooit de hoop van het geloof: "Ook als de wereld morgen 
zou vergaan, zou ik vandaag een appelboompje planten." De 
appelboompjes voor de kerk bloeiden dit jaar even prachtig als elke andere 
lente. De hoop is niet klein te krijgen. 
Zo is De Amersfoortse Zwaan van binnen en van buiten een stadskerk voor 
iedereen die naar hoop en zingeving zoekt. De Zwaan in de naam verwijst 
naar Luther, die ons blijft inspireren om niemand te beoordelen op goede 
werken en verdiensten, maar die de vreugde van Gods genade wil delen 
met iedereen. We koesteren de gastvrijheid van Christus voor gelovigen en 
twijfelaars en zoeken samen naar geloof, hoop en liefde. Daarom danken 
we voor ieders betrokkenheid en inzet, ieders bijdrage in woorden, 
gebeden, daden, in geld en/of in tijd. Zonder u gaat het niet!  

 
Op de achterkant van deze brief ziet u het jaar in enige foto's samengevat. Financieel was het een 
moeilijk jaar, want de verhuuropbrengsten van de kerk zijn door corona tot vrijwel nul gekelderd. 
Gelukkig kregen we iets meer giften dan vorig jaar en ontvingen we voor sommige activiteiten subsidie 
via het Buurtbudget Binnenstad. Maar om de balans te herstellen doen we voor het komende jaar met 
klem een beroep op u om  ons te blijven steunen en – zo mogelijk – nog iets extra's te doen. Zo 
kunnen we ook in 2021 een plaats proberen te zijn waar mensen God vinden.  
 
We willen het u graag makkelijk maken om te doneren, zonder veel formulieren, 
maar wel ANBI-aftrekbaar van de belastingen. Door deze code te scannen met 
uw telefoon kunt u een gift overmaken (de code is geldig tot 17 feb). Maar u 
kunt uiteraard ook via uw eigen bank een bijdrage geven. Dat kan via een 
eenmalige of een maandelijkse overboeking naar rekeningnummer: 
NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse Zwaan. Het geld komt uitsluitend ten 
goede aan de instandhouding van de Amersfoortse Zwaan en het uitvoeren van 
al onze projecten. Het gaat om een vrijwillige bijdrage, er is geen vastgestelde 
contributie of lidmaatschap, want ieders situatie is anders. We zijn blij met alle 
kleine of grote beetjes. Voor wie behoefte heeft aan een indicatie: we ontvangen 
bedragen tussen de 50,- en de 1500,- maar gemiddeld geven mensen € 350,- per jaar, per 'adres'. 
Kerken ontvangen in Nederland geen overheidssteun, dus met de opbrengst van alle vrijwillige 
bijdragen moeten we de kosten zien te dekken. Wilt u meer weten, dan is de volledige begroting voor 
2021 op te vragen bij Tom Eeman, tom.eeman@casema.nl. 
 
We wensen u alle goeds, gezondheid, zegen in het nieuwe jaar! 
 
Namens de kerkenraadscommissie Stadsdominee  
en het team van de Amersfoortse Zwaan,  
 
Diederiek van Loo 
  



Het jaar 2020 begon 'gewoon': bijvoorbeeld met een maaltijd met de andere binnenstadskerken en de 
gezamenlijke viering van Aswoensdag, op weg naar Pasen. De prachtige CD-opname van ons Bätzorgel kwam 
gereed (nog te verkrijgen via www.kerkmuzieknetwerk.nl) en organist en technici kregen een bedankje.  

         

 
In maart sloeg het Coronavirus toe en in plaats van mensen samen te brengen moesten we afstand van elkaar 
houden. De Zwaan ging op slot. We zetten op paasmorgen narcissen buiten om mee te nemen en deden mee 
met de landelijke actie om 'klokken van hoop' te luiden. Vanaf juni ging de Zwaan met veel 
voorzorgsmaatregelen open. 
 

         

 
We wenden er (een beetje) aan. Onze koster Jan Witlam gaf in juni na 56 jaar trouwe dienst het stokje over. Er 
klonk weer muziek, we waren onderdeel van het de Amersfoortse kunstmanifestatie WEEF! en leerden over 
wereldwijd geloven in twee mooi gesprekken o.l.v. Klaas Bom. 

                      
   
 
 
In de Amersfoortse Zwaan werd  
ook in 2020 'ja' gezegd, de doop 
ontvangen, overledenen herdacht  
en het leven gevierd.    

http://www.kerkmuzieknetwerk.nl/

