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Het blijft verrassend: een kleine middeleeuwse kapel 

midden in de drukke winkelstraat. Je bent er

welkom om een kaarsje op te steken en stil te zijn, 

los te laten, op te laden. Maar je bent ook welkom 

om je te verbinden met anderen in een gastvrije community 

waar je mag zijn wie je bent. 

De Amersfoortse Zwaan is een plek waar 

je vragen mag stellen, om daar met 

anderen over na te denken. Een 

plek waar je kunt bidden en waar 

prachtige muziek en nieuwe kunst 

je inspireert. 

Hier wordt een verrassend 

nieuw licht geworden over oude 

Bijbelverhalen. Je ziet je eigen leven 

en onze samenleving in de spiegel 

van Gods liefde. Dat is al tien jaar de 

Amersfoortse Zwaan. 

Een stukje ziel van de stad. Zulke plaatsen moeten blijven, 

daar geef je voor!
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Komend jaar maken we werk van een gastvrije entree. Het portaal 

van de kerk is klein en dat gaat niet veranderen, we gaan niet breken 

en slopen. Maar we kunnen wel schilderen, werken met verlichting en 

een handige indeling maken zodat mensen makkelijker binnenkomen. 

Ook het balkon aan de straatzijde wordt onder handen genomen, 

er komt een vergadertafel en ruimte voor de koorzangers en musici 

om wat te drinken voor het concert. Door deze verbouwing en 

modernisering zijn we steeds beter toegerust voor onze taak als 

kerk in de stad. 

Ook met het oog op deze nieuwe plannen zijn we ontzettend blij 

met uw gift. Dank voor uw ondersteuning ook in dit nieuwe jaar! 

Voor nadere informatie en rekeningnummers: 

www.amersfoortsezwaan.nl 
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Alvast 
bedankt.

Actie Kerkbalans
Actie Kerkbalans is een landelijke 
actie van o.a. de Protestantse 
Kerk in Nederland. Uw bijdrage 
is bestemd voor het algemene 
werk in uw eigen wijkgemeente, 
zoals onderhoud en erediensten.

Kerk in Amersfoort
Uw wijkgemeente hoort bij 
de Protestantse Gemeente 
Amersfoort (PGA), samen met 
negen andere wijkgemeentes. 
We dragen ieder jaar een deel 
van de centrale kosten, zoals 
de Stadsdominee, de Drieluik 
en het kerkelijk bureau. Zie 
www.pkn-amersfoort.nl en 
ontdek de veelkleurigheid 
van de PGA. 

Belastingvoordeel 
Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij 
de aangifte inkomstenbelasting. De PGA is een ANBI-instelling. 
U kunt ook een periodieke gift geven, zie hiervoor 
https://pkn-amersfoort.nl/doe-mee/belastingvrij-schenken. 

Richtlijn 
Er is geen vastgestelde contributie of lidmaatschap, want ieders 
fi nanciële 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 € 1.500 maar gemiddeld geven 
mensen € 375 per jaar.

Meer informatie
Neem contact op met het 
Kerkelijk Bureau: 033 461 0441, 
info@pkn-amersfoort.nl of bezoek 
www.amersfoortsezwaan.nl

Actie Kerkbalans
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