Suomeksi

Englantilainen Reformoitu Kirkko, Begijnhof, Amsterdam

Lyhyt opas vierailijoille
"Huomenaamuna menen Englantilaiseen Kirkkoon; siellä se seisoo illalla niin rauhallisena, siellä hiljaisessa
Begijnhofissa orjantappurapensaitten keskellä ja tuntuu sanovan: In loco isto dabo pacem: Tässä paikassa
tuon teille rauhan, sanoo Herra. Aamen, olkoon niin."
Vincent van Gogh
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Tullessasi sisäportin (B) läpi on oikealla puolella ovi, joka
johtaa kirkon konsistorioon (C). (Tämä huone ei ole
avoinna vierailijoille.)
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Kirkkoon tullessasi näet kaksi kaunista goottilaista
ikkunaa, yhden hallissa ja toisen heti varsinaisessa
kirkkosalissa. Molemmat on avattu uudelleen vuoden 1975
peruskorjauksessa. Vähän kauempana on kaksi pienempää
ikkunaa (2A), jotka on asennettu seinään sillä tavalla, että
valo osui saarnatuoliin, joka silloin oli niitten välissä.
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Kirkossa on useita lippuja. Ensimmäinen on Skotlannin
Kuninkaallinen Lippu, toinen on jäljennös skottilaisen
Mackay Rykmentin sotalipusta. Nämä rykmentit taistelivat
Alankomaissa Kahdeksankymmenvuotisessa sodassa
Espanjaa vastaan 1500-luvulla. Muut ovat Alankomaiden,
Skotlannin, Yhdysvaltojen, Oranian kuningassuvun,
Kanadan ja Yhdistyneen Kuningaskunnan liput.
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Kun olet tullut kuoriin (E) asti ja katsot taaksesi, näet
kirkon perällä puisen urkukaapin, jonka on veistänyt Jacob
Hulstman 1700-luvulla. Tämä kaappi entisöitiin kokonaan
vuonna 1999. Urkujenrakentajaliike Flentrop Zaandamista
rakensi itse urut uudelleen vuoden 2000 paikkeilla
Christiaan Müllerin 1700-luvun alkuperäisten piirustusten
mukaan.

5 & 6 Pienten posetiiviurkujen (myös Flentropin rakentamat)
edessä on pulpetti, missä on neljän evankelistan
tunnuskuvat. Tämän on veistänyt Nico Onkenhout vuonna
1977.
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Ehtoollispöydällä on yksi vanhimmista raamatuistamme,
vuodelta 1763.
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Kuorin takaseinällä on kirkon ainoa lasimaalaus, jonka
lahjoitti Edward Bok Yhdysvalloista vuonna 1920 sen
muistoksi, että Pilgrim Fathers lähtivät tasan 300 vuotta
aikaisemmin Leidenistä Uuteen Maailman. Monet heistä
asuivat sitä ennen Amsterdamissa.
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Saarnatuolin portaiden vieressä on kastemalja.

10 Saarnatuolia koristaa sarja paneeleja, jotka on piirtänyt
Piet Mondriaan ja veistänyt Edema van der Tuuk
kuningatar Wilhelminan vuonna 1898 valtaistuimelle
nousemisen muistoksi. Saarnatuolin raamattu lepää
hienolla kuparisella telineellä, jonka kirkolle lahjoittivat
varakuningas Vilhelm III Oranialainen ja hänen vaimonsa
Mary Stuart vuonna 1689, kun heidät kutsuttiin yhteisesti
Ison-Britannian hallitsijoiksi.
11 Saarnatuolin viereisellä seinällä on kelttiläinen risti, jonka
lahjoitti Joka-Päivän-Kirkko (Alle-Dag-Kerk), joka on jo
monet vuodet järjestänyt hollanninkielisen
jumalanpalveluksen keskiviikkoisin.

12 Saarnastuolista oikealla
sijaitseva ovi johtaa
diakonihuoneeseen (D).
Siellä, kuten myös itse
kirkkosalin seinällä oven
vieressä oleviin tauluihin
on merkitty niiden nimet,
jotka aikojen kuluessa ovat
diakoneina palvelleet
seurakuntaa.
13 Eteläseinällä on
puuleikkauksin koristettu
pormestarin penkki. Kun
saarnatuoli oli
pohjoisseinällä
(1607-1912), pormestarin
penkki oli suoraan sitä
vastapäätä.
14 Vähän kauempana,
kulmakaapin vieressä,
näkyy hautakivessä
Kuoleman Viikatemiehen
kuva. Begijnhofin asukkaat
haudattiin vuoteen 1818
asti kirkon lattian alle,
mutta sinne haudattiin
muitakin, jotka olivat
ostaneet hautapaikan
kirkon konsistoriolta,
kuten barokkiajan säveltäjä
Locatelli.
15 Ennen kirkosta lähtöäsi
voit nähdä takaseinällä
vasemmalla kehystetyn faksimilekopion pöytäkirjasta, jonka
mukaan John Paget piti täällä ensimmäisen saarnansa 5.
helmikuuta 1607.
HALUATKO TIETÄÄ ENEMMÄN?
Kirkossa on myytävänä "The English Reformed Church in the
Begijnhof, its Setting and History" -niminen kirja, jossa on paljon
yksityiskohtaista tietoa kirkosta, begijneistä ja Begijnhofista.

“Älköön kukaan olko vieras näitten seinien sisällä.”

KOTI KANSAINVÄLISELLE IHMISIÄ, JOILLA ON
HISTORIAA
SEURAKUNNALLE
Englantilainen Reformoitu Kirkko on
kotikirkko monille ihmisille, jotka
haluavat osallistua englanninkieliseen
jumalanpalvelukseen Amsterdamissa.
Sunnuntaiaamuisin kirkossa on paitsi
presbyteerejä Yhdistyneestä
Kuningaskunnasta, Kanadasta,
Yhdysvalloista, Afrikasta ja Japanista,
myös monien muiden uskonsuuntien
edustajia. Taannoin jumalanpalveuksen
aikana pidetty katsaus osoitti, että paikalla
oli kaksikymmentäviisi eri kansalaisuutta
yli kahdestakymmenestä eri
uskonlahkosta.

Seurakuntamme on menestynyt hyvin jo
vuosia ja on pitänyt englanninkielisiä
jumalanpalveluksia Amsterdamin
keskustassa vuodesta 1607 lähtien
lukuunottamatta lyhyttä taukoa Saksan
miehityksen aikana toisessa
maailmansodassa.

Englantilainen Reformoitu Kirkko kuuluu
Alankomaiden Reformoituun Kirkkoon
(Nederlandse Hervormde Kerk/Samen-OpWeg-kerken), ja siellä on aina
englantilainen tai skottilainen pappi.
Seurakunnan vahvat yhdyssiteet
Skotlantiin solmittiin 1700-luvun
Meillä on kirjava seurakunta: pakolaisia ja keskivaiheilla, ja siitä lähtien papit ovat
liikealan väkeä, muusikkoja ja lakimiehiä, aina tulleet Skotlannista.
kotirouvia, pankkiväkeä, opiskelijoita ja
Seurakunta on Skotlannin Kirkon
monia muita, jotka kokoontuvat yhteen
täysivaltainen jäsen Euroopan
viettämään jumalanpalvelusta ja tukemaan Presbyteeriossa. Presbyteerio kokoontuu
toisiaan. Jotkut ovat olleet koko ikänsä
kaksi kertaa vuodessa, ja Skotlannin
seurakunnan jäseniä, toiset taas tulivat
Kirkon kahdentoista Euroopan
aikuisina Alankomaihin opiskelemaan tai seurakunnan edustajat ovat tällöin läsnä.
töihin.
Seurakunnalla on myös edustaja
Pidämme yhteyttä seurakunnan jäseniin,
jotka työskentelevät Alankomaiden
ulkopuolella avustusjärjestöissä kuten
Médecins sans Frontières Etelä- ja KeskiAmerikassa, ja keräämme varoja
Malawissa toimivan Mulanje Missionin
sairaalan tukemiseen.

TERVETULOA
Kaikki ovat tervetulleita
jumalanpalveluihimme sunnuntaiaamuisin
kello 10.30. Jumalanpalvelus on
englanninkielinen; lapsille pidetään seimi,
pyhäkoulu ja nuorisokirkko, joten koko
perhe pääsee tulemaan kirkkoon.
Jumalanpalveluksen jälkeen vierailijoilla
ja seurakunnan jäsenillä on tilaisuus
seurustella kahvihetken aikana
seurakuntasalissa.
Pyhää Ehtoollista vietetään joka
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina,
Kiirastorstaina ja Pääsiäissunnuntaina.
Pääsiäisviikolla ja joulun aikaan vietetään
erikoispalveluksia. Kirkon kuoro johtaa
seurakuntaa näissä
erikoisjumalanpalveluksissa kuten myös
joka kuukauden toisen sunnuntain
palveluksissa (paitsi heinäkuusta
syyskuuhun).

Alankomaiden Reformoidun Kirkon
presbyteeriossa.
Nopeasti kasvavassa seurakunnassamme
on lähes 400 jäsentä, ja me kuvastamme
edelleen sekä Amsterdamin kansainvälistä
luonnetta että kristillisen kirkon olemusta.
Kirkon konsistoriossa on yleensä
kaksitoista jäsentä, jotka edustavat
seurakunnan eri jäsenten ikää ja taustoja.

HISTORIALLINEN KIRKKO
BEGIJNHOFISSA
Ensimmäinen Begijnhofin kirkko vihittiin
vuonna 1419, ja siellä viettivät
jumalanpalvelustansa begijnit,
maallikkonunnien yhteisö, joka asui tällä
alueella. Vuoden 1421 suuri tulipalo poltti
puukirkon sekä suurimman osa
Begijnhofista ja huomattavan osan
Amsterdamia.
1400-luvun loppupuolella Begijnhof ja sen
kappeli rakennettiin uudelleen kivestä ja
tiilistä. Uskonpuhdistuksen aikana kirkko
suljettiin, kun kaupungin isät kielsivät
kaikki muut paitsi protestanttiset
jumalanpalvelukset.
Kirkkorakennusta sen jälkeen ei enää
käytetty muuhun kuin varastona ja
pesuhuoneena. Kun Amsterdamissa asuvat
englanninkieliset protestantit anoivat omaa
jumalanpalveluspaikkaa, kaupungin isät
päättivät antaa heidän käyttöönsä
Begijnhofin käyttämättömän
kirkkorakennuksen. Ensimmäinen
jumalanpalvelus pidettiin helmikuussa
vuonna 1607.
Rakennusta laajennettiin 1600-luvun
lopulla, ja se annettiin virallisesti
seurakunnalle vuonna 1812. Kirkon
pohjapiirrosta muutettiin vuonna 1912, ja
kirkko entisöitiin 1970-luvulla.
Seuraava suuri perustusten korjaus ja
kirkon sisäpuolen uusiminen tapahtui
vuoden 2005 kesällä ja sysksyllä. Tällä
hetkellä seurakunta kerää varoja
restaurointiapurahaston vajauksen
täyttämikseksi.

Lisätietoja:
Verkkosivu: www.ercadam.nl
Pappi: Reverend John Cowie
JW Brouwersstraat 9
1071 LH Amsterdam
Puhelin: 020 672 2288
Faksi: 020 676 4895

