rustpunt midden in de stad
In dit coronajaar hebben we ervaren wat we missen als de kerk
dicht is. Die kapel die er al eeuwenlang is, als een
toevluchtsoord voor iedereen, midden in de stad.
Waar je een kaarsje opsteekt voor wie je lief is, of om de
herinnering levend te houden aan wie je lief was. Een plek waar
je vragen mag stellen, om daar met anderen over na te denken.
Een plek waar je kunt bidden en waar je prachtige muziek
hoort die je inspireert. Hier schijnt een verrassend nieuw licht
over oude Bijbelverhalen. Je ziet je eigen leven en onze
samenleving in de spiegel van Gods liefde.
Dat is de Amersfoortse Zwaan. Een stukje ziel van de stad. Dat
moet blijven, daar geef je voor!

Kerk in Amersfoort
De Zwaan hoort bij de Protestantse
Gemeente Amersfoort (PGA), samen met
negen andere wijkgemeentes. Zie pknamersfoort.nl en ontdek de
veelkleurigheid van de Amersfoortse
kerken.
Belastingvoordeel
Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u als
gift opgeven bij de belastingdienst. De
PGA is een ANBI-instelling. Nog meer
voordeel? Zie pkn-amersfoort.nl (onder
bijdragen).
Meer informatie
Neem contact op met het Kerkelijk
Bureau: 033 461 0441 of bezoek
onderstaande site.

We versieren de kerk graag om met iedereen te delen in onze vreugde

Financiële steun
Financieel gezien was het, ondanks de pandemie, een heel
behoorlijk jaar. De verhuurinkomsten zijn fors teruggelopen en
ook de inkomsten uit collectes liepen, vanwege het mindere
aantal bijeenkomsten, terug.
Door zuinig met ons budget om te gaan, en een toename van
de inkomsten uit jaarlijkse giften als kerkbalans, waren we toch
in staat het jaar financieel goed af te sluiten.
Wij zijn ontzettend blij met deze bijdragen.
Daardoor blijven wij in staat om onze
bijeenkomsten te organiseren en te zoeken naar
vernieuwende vormen.
Mogen we dit jaar (weer) op uw financiële steun
rekenen?

Stadsdominee
De stadsdominee heeft geen eigen
gemeente, maar is dominee voor de
zoekers en de kerklozen in Amersfoort.
Ds. Diederiek van Loo is nauw betrokken
bij de Amersfoortse Zwaan. U kunt haar
werk steunen met een aparte gift op
rekeningnummer NL 88 INGB 0009 2253
67 t.n.v. Stadsdominee PGA.

Amersfoortsezwaan.nl

