
Amersfoort, januari 2017 

Aan alle betrokkenen bij de Lutherse pioniersplek 

 'De Amersfoortse Zwaan' 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hartverwarmend is het om te merken dat zoveel mensen iets willen doen voor de Amersfoortse 

Zwaan!  Sommigen steunen ons met een gift, anderen met vrijwilligerswerk, hun aanwezigheid en 

hun eede ke  of ee  be oedige d kaartje…  Dank daarvoor! 

 

Ook in 2016 zijn er bijna drieduizend mensen in de kerk geweest, blij verrast door de ruimte of door 

de inspirerende bijeenkomst. We zijn blij met de mooie samenwerkingen die zijn gegroeid met 

andere kerken, organisaties en festivals in de stad. Daarnaast klinkt het Lutherse geluid helder in ons 

programma met kunst en muziek, in interessante lezingen of in een game over Luther, 500 jaar na 

zijn revolutionaire stellingen op de kerkdeur van Wittenberg. Ook was De Amersfoortse Zwaan dit 

seizoen gastvrouw voor de Lutherse regiodag en voor de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond.  

 

Natuurlijk kost ook een kerk geld. Onderhoud en verwarming van het gebouw, de activiteiten en  

administratie, het werk. De financiering van dit alles komt vanuit verschillende bronnen. De 

Protestantse Gemeente Amersfoort draagt het leeuwendeel bij. Zij steunen het werk van de 

Amersfoortse Zwaan als belangrijk voor de kerk in de stad. Ook de Protestantse Kerk in Nederland 

heeft haar waardering uitgesproken voor onze resultaten en geeft opnieuw een pioniersbijdrage. De 

restauratie van het orgel is gedragen door een aparte stichting. Daarnaast moeten we het hebben 

van giften van mensen als u, die een open en ondernemende kerk waarderen. Daarom deze brief. 

Mogen we weer op u rekenen?  

 

Als u wilt dat de Amersfoortse Zwaan kan blijven vliegen, maakt u dan een bijdrage over op rekening  

NL13INGB0000542598 t.n.v. Kerkenraadscommissie Evangelisch Lutherse traditie PGA ! 

 

Vanwege de ANBI-status kunt u altijd fiscaal aantrekkelijk schenken – zeker met een periodieke 

schenking.  Daarvoor hoeft u niet meer naar de notaris, maar kunt u een formulier opvragen via 

protgemafoort@solcon.nl. Ook zijn er gunstige voorwaarden om de kerk in uw testament op te 

nemen. Voor een persoonlijk advies daarover kunt u contact opnemen met de kerkrentmeester Wim 

Oosterom (06 57571658). De hele begroting is in te zien en op te vragen bij de kerkrentmeester Henk 

van den Boomgaard (06 55784510,  hboomgaa@xs4all.nl).  

 

De plannen voor 2017 leest u op de website (www.luthersekerkamersfoort.nl)  en in het 

maandelijkse informatieblad dat we u graag toezenden. Als leidraad voor de eerste maanden in 2017 

hebben we gekozen voor het thema 'hoopvolle dingen'. Tussen Pasen en de zomer bepaalt het 

verband tussen kunst en kerk ons programma. Wilt u contact met dominee Diederiek van Loo, maakt 

u dan een afspraak via tel. 033 2850401 of per mail:  dvanloo1000@gmail.com.  

 

Dank voor uw steun! 

 

 



 

DE 

AMERSFOORTSE 

ZWAAN   

2016 
Mensen in de Krommestraat, gezien vanuit het 

perspectief van het kruis van Christus 

Jazzvesper tijdens het Jazzfestival (mei) 

Samen eten met de Lutherse regiogemeentes (mei) 

Het oudste orgel van Amersfoort wordt ook 

het mooiste orgel: J.H.H. Bätzorgel in 

restauratie (april-nov) 

Stampvolle kerk tijdens een van de concerten op Bachdag (okt) 

Lezing over de achtergronden van The Passion (maart) 

Op Pinksteren plantten we twee appelboompjes bij de kerk (juni) 


