
Amersfoort, januari 2022 

 

 

Aan alle betrokkenen rondom de Amersfoortse Zwaan,  

 

Er is een nieuw jaar begonnen. We kijken terug op het jaar dat achter ons ligt en dat opnieuw getekend 

werd door Corona, met hoop vanwege de vaccinaties, met moedeloosheid vanwege weer nieuwe 

beperkingen waardoor we nog langer van alles moeten missen dat het leven kleur geeft.  

De Amersfoortse Zwaan, al acht eeuwen lang een hart midden in de stad, is gelukkig open gebleven en 

was opnieuw van grote waarde. Er was altijd een gastvrij onthaal voor wie binnenkwam. Er klonk 

muziek, er werd gelachen, geleerd, geluisterd, gebeden, gehuild en genoten. Ook on-line, via de website 

en de facebookpagina, waren veel mensen betrokken. Op de achterkant van deze brief ziet u een kleine 

foto-impressie.  

 

De nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken, voortaan zullen ook andere projecten van de 

stadsdominee hierin worden opgenomen. We hopen u zo nog beter van dienst te zijn en op de hoogte 

te houden, ook als we niet samen kunnen komen. Via de website kunt u zich gemakkelijk abonneren. Op 

de website vindt u trouwens ook een pagina met (landelijk) Luthers nieuws. 

Het komende jaar heeft de gastvrije en aansprekende uitstraling van de kerk 

onze aandacht. Er komen nieuwe stoelkussens, speciaal voor dit gebouw 

gemaakt in de historische katoendrukkerij Amersfoort. Ook wordt 

nagedacht hoe het portaal, dat nogal donker en hokkerig is (gebruiks-) 

vriendelijker kan worden. En in de komende zomer bestaat de Amersfoortse 

Zwaan alweer tien jaar. Dat gaan we uiteraard vieren, want we hopen nog 

vele jaren op deze plek samen naar geloof, hoop en liefde te zoeken. 

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!  

 

Natuurlijk is deze brief ook bedoeld om u te vragen om ons dit jaar financieel te steunen. We zijn blij dat 

we in 2021 opnieuw meer giften ontvingen dan in 2020, zodat we het gebrek aan inkomsten uit de 

verhuur van de kerk redelijk konden compenseren. Voor sommige activiteiten kregen we ook subsidie 

via het Buurtbudget Binnenstad en andere fondsen. Maar om in balans te blijven 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 zodat de kerk in de stad levend blijft.  

 

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 via uw eigen bank kan het 

uiteraard ook, met 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 2022 op te vragen bij Tom Eeman, tom.eeman@casema.nl. 

 

Namens de kerkenraadscommissie Stadsdominee en het team van de Amersfoortse Zwaan  

wens ik u een gezond en gezegend nieuwjaar! 

 

Diederiek van Loo 
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