Eesti keel

Inglise Reformeeritud kirik, Begijnhof Amsterdam

Külastajate infoleht
Homme hommikul lähen inglise kirikusse, mis on nii vaikne keset okkalisi hekke ja näib ütlevat 'In loco isto
dabo pacem' - Selles paigas saan ma rahu, ütleb Looja. Aamen.
Vincent van Gogh
1 Eeskojast (B) viib parempoolne uks konsistooriumi
kambrisse (C). (Konsistoorium ei ole külastajatele
avatud)

kolmapäevaseid
hollandikeelseid
teenistusi meie kirikus.

2 Kirikusse sisenedes pange tähele kahte gooti stiilis
akent, üks neist eeskojas ja teine kirikus. Mõlemad
taasavati pärast restaureerimist 1975. aastal. Neist
veidi edasi on kaks väiksemat akent (2A), mis
valgustasid kantslit, kui see asus nende vahel.

12 Kantslist paremale jääv
uks viib diakoni ruumi
(D). Plaadid kirikus
teeninud diakonite
nimedega on kinnitatud
seinale nii kiriku sees,
kui ka väljaspool seda
ruumi.

3 Kirikus on mitu lippu. Esimene on Šotimaa kuninglik
lipp ja teine Šoti Mackay rügemendi lahinglipu
koopia, üks nendest mille all võideldi
vabadusvõitluses Hispaania vastu 16. sajandil. Teised
on Hollandi, Oranje, Suurbritannia, Šotimaa ja
Kanada lipud.
4 Altari ette koorini jõudes (E) vaadake tagasi. Kiriku
tagaossa vaadates näete 18. sajandist pärit ja 1999.
aastal restaureeritud nikerdustega orelikappi, mille
autor on Jacob Hulstman. Aastatuhande vahetusel
rekonstrueeris Zaandami Flentrop oreli vastavalt
Christian Mülleri 18. sajandil tehtud plaanidele.
5 ja 6 Väikese oreli ees (samuti Flentropi ehitatud) seisab
kõnepult, millel on nelja evangelisti sümbolid, Nico
Onkenhout’i nikerdatud aastal 1977.
7 Armulaua atribuutide lauale on asetatud üks meie
vanemaid piibleid, mis pärineb aastast 1763.
8 Koori taga asub meie ainus vitraažaken, mille kinkis
kirikule 1920. aastal ameeriklane Edward Bok,
tähistamaks esimeste palverändurite sõitu Leidenist
Uude Maailma. Paljud palverändurid olid varem
Amsterdamis elanud.
9 Kantslitrepi kõrval asub ristimiskarikas.
10 Kantsel on kaunistatud Piet Mondriaani kavandatud ja
Edema van der Tuuki teostatud paneelidega, mis on
loodud 1898. a. kuninganna Wilhelmina
troonileasumise mälestamiseks. Piibel on toetatud
messingist lugemispuldile, mille kinkisid kirikule
1689 Oranje William III ja tema naine Mary Stuart,
keda nimetati Suurbritannia ühendmonarhideks.
11 Kantsli kõrval seinal on keldi rist, kingitus Alle-Dag
Kerkilt, mis on aastaid organiseerinud

13 Kiriku lõunaseina ääres
asub nikerdustega
bürgermeistri pink. Kui
kantsel asus põhjaseina
ääres (1607 – 1912), siis
pink asus täpselt selle
vastas.
14 Edasi vaadates, nurgas
asuva kapi kõrval, pange
tähele ühel hauaplaadil
kujutatud Surma vikatit.
1818. aastani maeti
beguiinid kiriku põranda
alla. Teised, k.a
barokiajastu helilooja
Locatelli, maeti
hauaplaatide alla pärast
seda, kui nad olid
konsistooriumilt omale
koha ostnud.
15 Kirikust lahkudes näete tagaseina vasakpoolsel osal
raamitud faksiimiletrükki esimese protokolli esilehest,
mis kajastab John Pageti 5.veebruaril 1607 peetud
esimest jutlust.
Kas soovite rohkem teada?
Kiriku rikkast ajaloost, Begijnhofist ja tema elanikest
täpsema ülevaate saamiseks, vaadake The English
Reformed Church in the Begijnhof, its Setting and History,
mis on müügil siinsamas.
Nende seinte vahel ärgu keegi end võõrana tundku.

RAHVUSVAHELISE
KOGUDUSE KODUKIRIK
Inglise reformeeritud kirik on koduks
paljudele inimestele, kes soovivad
osaleda ingliskeelsel jumalateenistusel
Amsterdamis. Nii nagu presbüterlased
Suurbritanniast, Hollandist, Kanadast,
USAst, Aafrikast ja Jaapanist, käivad ka
paljude teiste denominatsioonide
esindajad pühapäevahommikustel
teenistustel. Hiljutine uuring näitas, et
esindatud on 25 rahvust enam kui
kahekümnest konfessioonist.
Meil on väga mitmekesine kogukond:
põgenikest ärimeeste, muusikute,
juristide, koduperenaiste, pankurite ja
tudengiteni, kes kõik kogunevad
jumalateenistusele ja üksteist toetama.
Mõned on kogudusse kuulunud kogu
elu, teised on liitunud täiskasvanuna,
kui tulid Hollandisse õppima või tööle.
Me hoiame kontakti väljaspool
Hollandit Médecins sans Frontières’
töötavate koguduseliikmetega ja
kogume toetusi Mulanje Misjoni
Haiglale Malawis.

TERE TULEMAST
Tervitame kõiki, kes soovivad osaleda
meie teenistustel pühapäeva hommikuti
kell 10.30. Meie teenistused on
ingliskeelsed. Lapsi saab tuua
lastesõime, pühapäevakooli või
noortekirikusse, seega saab kogu
perekond kirikusse tulla. Pärast
jumalateenistust on kohvitund nii
külalistele kui ka koguduseliikmetele.
Armulaud toimub iga kuu esimesel
pühapäeval, Ülestõusmispühade eelsel
neljapäeval ja Ülestõusmispühal. Ka
vaiksel nädalal ja jõulude ajal toimuvad
spetsiaalsed jumalateenistused. Nendel
ja iga kuu teise pühapäeva teenistustel
osaleb ka meie koor (v.a juulist
septembrini).

AJALOOGA INIMESED
Meie kogudus on koos käinud aastaid,
pakkudes ingliskeelseid jumalateenistusi
Amsterdami südames alates 1607.
aastast. Saksa okupatsiooni tõttu tekkis
lühike paus Teise Maailmasõja ajal.
Inglise reformeeritud kirik asutati
Hollandi reformeeritud kiriku juurde
ning alati on kirikuõpetajad olnud inglise
või šoti päritoluga. 18. sajandi keskel lõi
kogudus sidemed Šotimaaga, sellest ajast
alates on kõik vaimulikud tulnud
Šotimaalt.
Tänapäeval kuulub kogudus Euroopa
Kirikunõukogus Šoti kiriku alla. Kaks
korda aastas toimuvatel Kirikunõukogu
koosolekutel osalevad kaheteistkümne
Euroopa Šoti kiriku koguduste esindajad.
Kogudus on esindatud ka Amsterdamis,
Hollandi reformeeritud kiriku kogul.
Meie pidevalt kasvav ligi 400-liikmeline
kogudus peegeldab Amsterdami
rahvusvahelist olemust ja kristliku kiriku
maailma. Kogudust juhatav
konsistoorium, mis koosneb 12 liikmest
ja kuhu kuuluvad nii vaimulikud kui ka
vanemad, peegeldab koguduse
mitmekesisust.

AJALOOLINE KIRIK
BEGIJNHOFIS
Esimene kirik Begijnhofis pühitseti sisse
1419. aastal ja kuulus ümbruskonnas
elavate nunnade kogukonnale,
beguiinidele. Puust kirik, enamik
Begijnhofist ja ka märkimisväärne osa
Amsterdamist põles maha suures
tulekahjus aastal 1421.
15. sajandi lõpupoole taastati Begijnhof
ja kabel kivist ehitistena. Reformatsiooni
ajal suleti kirik, kuna linnaisad lubasid
vaid reformeeritud kiriku
jumalateenistusi.
Mõnda aega kasutati hooneid vaid lao ja
Begijnhofi pesumajana. Kui inglise keelt
kõnelev kogukond avaldas soovi
jumalateenistuste pidamiseks, andis
linnavalitsus neile kasutuna seisvad
hooned Begijnhofis. Esimene
jumalateenistus toimus veebruaris 1607.
Hooneid laiendati 17. sajandi teisel
poolel ja need kuuluvad ametlikult
kogudusele alates 1812. aastast. Hooneid
rekonstrueeriti 1912 ja restaureeriti
1970-ndail aastail.
Järgmine suurem kirikuhoonete
vundamendi ja siseruumide
renoveerimine toimus 2005. aasta suvel
ja sügisel. Praegu kogub kogudus raha
renoveerimisfondi tarbeks.
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