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Английска Реформирана Църква в Бехайнхоф, Амстердам

Кратък пътеводител за посетители
“Утре сутринта ще ида в Английската църква; тя изглежда толкова спокойно вечер в тихия
Бехайнхоф, оградена от трънения си плет, и сякаш казва: “In loco isto dabo pacem” - „На това място
ще дам мир, казва Господ. Амин, да бъде!”
Винсент Ван Гог
1 След влизане през вътрешния портал (В), вратата
вдясно води до Залата на Консисторията (С).
(Консисторията не е отворена за посетители.)
2 Влизайки в църквата, обърнете внимание на двата
красиви готически прозореца, единият на портала, а
другият вътре в самата църква. И двата са
реставрирани през 1975 г. Зад тях са двата по-малки
прозореца (2А), разположени под ъгъл, за да хвърлят
светлина върху амвона, когато той се е намирал
между тях.
3 В църквата може да видите няколко знамена. Първото
е Кралското знаме на Шотландия, второто е реплика
на бойното знаме на един от шотландските полкове
(Маккей), участвал в битки в Холандия по време на
борбата й за независимост от Испания през 16 век.
Останалите знамена са тези на Холандия, на
Оранската династия, Великобритания, Шотландия и
Канада.
4 Когато достигнете източната част на църквата с
олтара (Е) и погледнете назад, в задната част на
църквата ще видите резбованата камера за органа от
18 век, дело на Якоб Хюлстман. Камерата е
реставрирана през 1999 г, а самият орган също е
реконструиран в края на хилядолетието от Флентроп
от Заандам според оригиналните планове на органа от
18 век, построен в църквата от Кристиан Мюлер.
5 & 6 Пред малкия орган (също конструиран от
Флентроп) стои аналой със символите на четиримата
евангелисти, резбован през 1977 г. от Нико
Онкенхаут.
7 На масата за причастие лежи една от най-старите ни
Библии от 1763 г.
8 В дъното на източната част с олтара се намира
единственият ни витраж, дарен през 1920 г. от
Едуард Бок от САЩ по случай 300-та годишнина от
заминаването на пилигримите от Лайден към Новия
свят. Много от пилигримите преди това са живели в
Амстердам.
9 До стъпалата на амвона се намира купелът, използван
при кръщение.
10Амвонът е украсен с резбована ламперия,
проектирана от Пийт Мондриаан и изработена от
Едема ван дер Тюк за възпоменание на коронясването
на Кралица Вилхелмина през 1898 г. Библията лежи
на масичка, поддържана от изящен месингов аналой,
дарен на църквата от щатхолдер Уилям ІІІ Орански и
съпругата му Мария Стюарт през 1689 г., когато са
повикани да станат крале на Великобритания.

11На стената до амвона
виси Келтски кръст,
дарен от църквата AlleDag , която от години
провежда служби на
холандски в нашата
църква всяка сряда.
12Вратата отдясно на
амвона води до
Дяконията (D). Плочи с
имената на дяконите,
служили в нашата
конгрегация, са
монтирани както от
вътрешната, така и от
външната страна на
църковната стена на
Дяконията.
13Покрай южната стена на
църквата е разположена
резбованата пейка на
градския кмет, която е
била точно срещу
амвона, докато той се е
намирал на северната
стена (от 1607 до 1912
г).
14По-нататък, до шкафа в
ъгъла, обърнете
внимание на Косата на
Смъртта, изобразена на
една от погребалните
плочи. Бехайните
(сестри-послушници) са погребвани под пода на
църквата чак до 1818 г. . Други, между които
бароковият композитор Локатели, също са погребани
под плочи на специално закупени от църквата места.
15На излизане от църквата, на задната стена отляво се
вижда факсимиле в рамка на първата страница на
протокол, в който е отбелязано, че Джон Паджет е
изнесъл първата си проповед в църквата на 5 февруари
1607 г.
Бихте ли искали да узнаете повече?
За повече подробности от богатата история на църквата и
Бехайните, потърсете книгата „The English Reformed
Church in the Begijnhof, its Setting and History”, която се
продава тук.
“Нека никой не се чувства чужденец между тези стени”

ДОМ НА
МЕЖДУНАРОДНА
КОНГРЕГАЦИЯ
Английската Реформирана Църква е
дом за много хора, желаещи да славят
Бога на английски език в Амстердам.
Мнозина презвитерианци от
Обединеното Кралство, Холандия,
Канада, САЩ, Африка и Япония, както
и хора от много други деноминации
участват в църковните служби в неделя
сутрин. Скорошно проучване показва,
че на службите присъстват хора от 25
националности и повече от 20
деноминации.
Ние сме смесена общност: бежанци и
бизнес професионалисти, музиканти и
юристи, домакини и банкери, студенти
и много други, събрани заедно да
служим на Бога и да се подкрепяме
един друг. Някои са били в
конгрегацията през целия си живот,
други са дошли като възрастни да
работят или учат в Холандия.
Поддържаме връзка с членовете,
работещи извън Холандия с
организацията „Лекари без граница” и
набираме средства за подкрепа на
Мисионерската болница Мулание в
Малави.

ДОБРЕ ДОШЛИ
Приветстваме всеки, който желае да
присъства на службите ни в неделя
сутрин от 10.30. Всичките ни служби
са на английски, а за децата е
осигурена грижа от детска ясла,
неделно училище и младежка църква,
така че цялото семейство може да
дойде заедно на църква. След службата
в църковната зала има кафе-час за
посетители и членове на
конгрегацията.
Свето причастие се празнува всяка
първа неделя от месеца, а също така на
Велики четвъртък и Великденската
неделя. Другите специални служби са
по време на Страстната седмица и
Рождество Христово. Те се водят от
нашия хор, както и службите всяка
втора неделя от месеца (с изключение
на периода от юли до септември).

ХОРА С ИСТОРИЯ
Конгрегацията ни е процъфтявала през
годините, запазвайки богослужението
на английски език в сърцето на
Амстердам от 1607 г. насам, с
изключение на кратък период по време
на германската окупация през Втората
световна война.
Английската Реформирана Църква е
създадена като част от Реформираната
Църква в Холандия и винаги е имала
английски и шотландски служители. В
средата на 18 в. Конгрегацията
установява връзки с Шотландия,
оттогава служителят винаги е
шотландец.
Понастоящем Конгрегацията е част от
Европейския Презвитериат на
Шотландската църква. На своите
събирания два пъти годишно
Презвитериатът е посещаван от
представители на дванадесетте
конгрегации на Шотландската църква.
Конгрегацията е представлявана от
старейшина в Амстердамското събрание
на Холандската реформирана Църква.
Ние сме увеличаваща се Конгрегация от
почти 400 члена и продължаваме да
отразяваме интернационалната същност
на Амстердам и света на Христовата
църква. Консисторията, управляваща
Конгрегацията, обикновено се състои от
12 члена – дякони и старейшини- които
представляват разнообразието на
възрасти и социално положение в
църквата.

ИСТОРИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В
БЕХАЙНХОФ
Първата църква в Бехайнхоф е осветена
през 1419 г. и е място за богослужение
на общността на сестри-послушници,
наречени Бехайни или Бегуини, които
живеели в двора наоколо. Дървената
църква, заедно с почти целия Бехайнхоф
и голяма част от Амстердам изгаря при
пожара през 1421 г.
Към края на 15 век Бехайнхоф и
неговата църква са построени отново от
тухли и камък. По време на
Реформацията църквата е затворена, тъй
като градските старейшини забраняват
всяко друго богослужение освен
реформаторското.
Сградата остава неизползвана за
известно време, освен като склад и
пералня за квартала. Когато
англоговорящите вярващи в Амстердам
подават петиция за място на
богослужение, градските старейшини
решават да им дадат за ползване
излишната сграда в Бехайнхоф. Първата
служба се провежда през февруари 1607
г.
Сградата е разширена в края на 17 век и
официално става собственост на
конгрегацията през 1812 г. Външният й
изглед е променен през 1912 г. и е
реставрирана през седемдесетте години
на 20 век.
Следващото голямо възстановяване на
основите и обновяване на вътрешността
на църквата е извършено през лятото и
есента на 2005 г. В момента
Конгрегацията набира средства, за да
запълни дефицита във Фонда за
реставрация.
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