Česky

Anglický reformovaný sbor v Begijnhofu, Amsterodam

Krátký průvodce pro návštěvníky
„Zítra ráno půjdu do anglického kostela. Stoji tam navečer tak pokojně v tichém Begijnhofu mezi pichlavými
keři a jakoby říká: In loco isto dabo pacem: Na tomto místě budu dávat pokoj, říká Hospodin. Amen, staň se.“
Vincent van Gogh
1

Když vejdete do vnějšího vchodu (B), dveře na pravé
straně vedou do konzistoře (C), která není přístupná.
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Při vcházení do kostela si povšimněte dvou atraktivních
gotických oken, jedno v přístřešku a druhé hned jak
vejdete do kostela. Obě byla opravena za rekonstrukce v
roce 1975. Dále za nimi jsou dvě menší okna (2A),
nastavená tak, aby světlo padalo na kazatelnu, když ještě
stávala mezi nimi.
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4

V kostele je několik vlajek. První je skotská královská
standarta, a druhá je replika bojovné standarty jednoho
ze skotských regimentů (Mackay), který bojoval v
Nizozemí během 16. stol. za osvobození od Španělska.
Ostatní vlajky jsou nizozemské, Domu oranžského,
Spojeného Království, Skostska a Kanady.
Když příjdete k oltářnímu prostoru (E), otočte se a
vzadu v kostele uvidíte vyřezávané varhany z 18. stol.,
vyrobené Jacobem Hultsmanem, které byly
zrestaurovány v roce 1999. Tyto varhany byly také
přestavěny na přelomu tisíciletí Flentropem Zaandnam
podle původních plánů varhan z 18 stol., postavených v
kostele Christianem Müllerem.

5&6
Před malými, přenosnými varhanami (také
postavenými Flentropem), stojí pult se symboly čtyř
evangelistů, vytesaných v roce 1977 Nicem
Onkenhoutem.
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Na stole Páně je jedna z našich nejstarších Biblí,
datovaná z roku 1763.
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Vzadu v oltářním prostoru se nachází jediné chrámové
okno, které bylo v roce 1920 darováno panem
Edwardem Bokem z USA ke 300. výročí odchodu Otců
poutníků (puritánů) z Leidenu do Nového Světa. Mnozí
z nich předtím žili v Amsterodamu.
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Vedle schodů na kazatelnu se nachází křtitelnice, která
se používá při křtech.

10 Kazatelna je vyzdobena panely, které navrhnul Piet
Mondriaan a vyřezal řezbář Edema van der Tuuk, k
oslavě nástupu na trůn královny Wilhelminy v roce
1898. Bible leží na pultíku z mosazi, který byl sboru
darován Stadholderem Williamem III z Oranžského a
jeho manželkou Mary Stuart v roce 1698, když byli
vyzváni aby společně vládli Velké Británii.
11 Na stěně vedle kazatelny visí keltský kříž, dar od AlleDag Kerk, který po mnoho let organizoval v našem
sboru středeční holandské bohoslužby.

12 Na pravo od kazatelny se
nachází dveře, které
vedou do úřadu diakona
(D).
Na zdi uvnitř i zvenčí
jsou tabule se jmény
těch, kteří sloužili
našemu sboru jako
diakoni,
13 Podél jižní stěny kostela
stojí vyřezávaná lavice
starosty města. Dříve tato
lavice stávala proti
kazatelně, která bývala
na severní straně (od
roku 1607 až do roku
1912).
14 Dále, vedle skříně v
rohu, si na jednom z
náhrobních kamenů
všimněte srpu Grima
Reapera. Bekyňové byli
až do roku 1818
pohřbíváni pod kostelní
podlahu; ostatní, mezi
nimi barokní skladatel
Locatelli, byli
pohřbýváni také pod
dlažební kameny, když si
od konzistoře zakoupili
místo.
15 Při výcházení z kostela si
na zadní stěně vlevo
všimněte zarámované
kopie první strany dokumentu, který dokládá, že v tomto
kostele 5. února roku 1607 kázal své první kázání John
Paget.
Chtěli byste se dozvědět více?
Další podrobnosti a zajímavou historii kostela, Bekyňů a
Begijnhofu najdete v knize „The English Reformed Church in
the Begijnhof, its Setting and History“, kterou je možné si zde
koupit.
„Ať se tu mezi těmito zdmi necítí nikdo cizí.“

DOMOV MEZINÁRODNÍHO DÉJINY SBORU
SBORU

HISTORICKÝ KOSTEL V
BEGIJNHOFU

Tento Anglický reformovaný sbor je
domovem těm, kteří se chtějí zůčastnit
anglických bohoslužeb v Amsterodamu.
Při nedělních bohoslužbách tu jsou
zastoupeni jak presbyteriáni z Británie,
Nizozemí, Kanady, Ameriky, Afriky a
Japonska, tak i mnozí jiných vyznání.
Nedávný průzkum ukázal, že při
jedněch bohoslužbách byli přítomní 25
národností a více než 20 vyznání.

První kostel v Begijnhofu byl vysvěcen v
roce 1419 a byl bohoslužebným místem
pro laickou komunitu jeptišek,
begijnským nebo bekyňím, které bydlely
na nádvoří kolem.
Dřevěný kostel s většinou Begijnhofu a
velkou částí Amsterodamu shořelo v roce
1421.

My jsme smíšená komunita: uprchlící i
obchodní profesionálové, hudebníci i
právníci, matky v domácnosti i bankéři,
studenti a mnoho dalších, kteří se
setkávají při bohoslužbách a k vzájemné
podpoře. Někteří jsou v našem sboru po
celý život, jiní přišli až jako dospělí
studovat nebo pracovat v Nizozemí.
Udržujeme kontakt se členy, kteří jsou
mimo Nizozemí pomocí Médecins sans
Frontiéres a vybíráme peníze na
podporu nemocnice Mulanje Mission v
Malavi.

VÍTEJTE
Vítáme všechny ty, kteří se chtějí
účastnit nedělních bohoslužeb, které se
konají v 10.30. Všechny naše
bohoslužby jsou v angličtině; o děti je
postaráno v dětském koutku, v nedělní
škole a při dětských bohoslužbách, a
proto je možné, aby na bohoslužby
přišly celé rodiny. Po bohoslužbách je v
sále pohoštění pro návštěvníky a členy
sboru.
Večeře Páně se vysluhuje každou první
neděli v měsíci, na Zelený čtvrtek a na
Velikonoční neděli. Během
velikonočního týdne a o Vánocích jsou
ve sboru také zvláštní bohoslužby, které
vede náš pěvecký sbor, jako i
bohoslužby každou druhou neděli v
měsíci (mimo letních měsíců od
července do září).

Náš sbor se již léta vzkvétá, a kromě
krátkého času za německé okupace
během Druhé světové války, se daří
konat anglické bohoslužby v centru
Amsterodamu.
Anglický reformovaný sbor byl založen
při Reformované církvi v Nizozemí.
Vždy zde sloužili faráři z Anglickými
nebo ze Skotska. V polovině osmnáctého
století byl navázán kontakt se Skotskem
a od té doby je ve sboru vždy skotký
farář.
Tento sbor teď plně patří ke Skotské
církvi v Evropském seniorátu. Evropský
seniorát zasedá dvakrát do roka a jsou na
něm přítomni zástupci dvanácti sborů
Skotské Církve v Evropě. Sbor je také
zastoupen jedním členem staršovstva v
amsterodamském seniorátu nizozemské
reformované církve.
Náš rostoucí sbor má téměř 400 členů a
jeho složení odráží mezinárodní rys
Amsterodamu a svět křesťanských
církví. V konzistoři (staršovstvo), která
sbor vede, je dvanáct členů,
diakonů/diakonek i
presbyterů/presbyterek (starších), kteří
representují celou šíři sboru věkem i
zařazením v občanském životě.

Koncem patnáctého století byly
Begijnhof i kaple znovu postaveny v
cihle a kameni. Během Reformace byl
tento kostel zavřen, když představení
města zakázali všechny bohoslužby
kromě reformovaných.
Tato budova pak byla po několik let
používána jenom jako sklad a prádelna
pro Begijnhof. Když anglicky mluvící
věřící v Amsterodamu podali petici, ve
které žádali o místo k bohoslužbě,
představení města se rozhodli jim
umožnit používat tuto nadbytečnou
budovu v Begijnhofu. První bohoslužba
se konala v únoru 1607.
V druhé polovině 17. stol. byla talo
budova rozšířena a stala se oficiálně
majetkem sboru v roce 1812. Půdorys
byl změněn v roce 1912 a následně
obnoven v 70. letech 20. století.
Další důležité obnovení základů a
renovace vnitřku kostela proběhly v létě
a na podzim roku 2005. V současné době
se náš sbor snaží získat peníze na
vyrovnání schodku ve fondu na údržbu
budovy.

Další informace:
Webové stránky: www.ercadam.nl
Farář: Reverend John Cowie
JW Brouwersstraat 9,
1071 LH Amsterdam
Tel: 020 672 2288
Fax: 020 676 4895

