עברית
הכנסייה האנגלית הרפורמית בבגינהוף ,אמסטרדם

מדריך קצר למבקרים
" מחר בבוקר אני אלך לכנסייה האנגלית ,היא שוכנת שם בשלווה בערב בבגינהוף השקטה בין הקוצים ונראה שהיא אומרתIn : :
ּ loco isto dabo pacemו ַבּמָקֹום ַהּזֶה ֶאּתֵן ָׁשלֹום ,נְאֻם יְהוָה ְצבָאֹות .אמן כן יהי רצון".

וינסנט ואן גוך
 1כאשר נכנסים למרפסת הפנימית ) ,(Bהדלת מצד ימין שלך
מובילה לחדר כמורה )חדר זה סגור למבקרים(
 2בכניסה לכנסייה ,תבחין בשני חלונות גותיים אטרקטיביים,
האחד נמצא במרפסת ,והאחר נמצא בכניסה לכנסייה,
שניהם נפתחו שוב בשחזור ב .1975-מאחוריהם נמצאים
שני חלונות קטנים ) , (2Aמקושתים על מנת לאפשר לאור
להאיר את דוכן המטיף כאשר הוא עמד בניהם.
 3ישנם מספר דגלים בתוך הכנסייה .הראשון הינו דגל
משפחת המלוכה הסקוטית ,השני הוא העתק מדויק של אחד
הקרבות של חטיבה סקוטית )המקאיי( ,שנלחמה בתוך
הולנד במאבק לעצמאות משלטון ספרד במהלך המאה ה-
 .16דגלים אחרים הם של הולנד ,בית אורנג' בריטניה,
סקוטלנד וקנדה.
 4כאשר הינך מגיע לאזור בו נמצאים המזבח והמקהלה ),(E
הסתכל לאחור ותוכל להבחין באורגן המעוצב מהמאה ה-
 18ששוחזר ב ,1999-על-ידי יעקוב הולסטמן .האורגן נבנה
מחדש בתחילתו של המילניום במימון הפילנתרופ של
זאנדם על פי התוכניות המקוריות מהמאה ה 18-שלפיהם
בנה כריסטין מולר.
 6 & 5ליד האורגן הקטן )שאף הוא נבנה ע"י הפילנתרופ(
עומד דוכן ועליו הסמלים של ארבעת האוונגליסטים,
שנחרטו על ידי ניקו אונקינהוט ב.1977-
 7על השולחן עליו נערך טקס אכילת לחם הקודש ,מונח אחד
מספרי התנ"ך הקדומים ,שמתוארך משנת .1763
 8מאחורי איזור המזבח והמקהלה נמצא חלון זכוכית מוכתם,
אשר ניתן ב1920-על ידי מר אדוארד בוק מארצות הברית
באירוע של השנה ה 300-ליציאת האבות המייסדים מליידן
לעולם החדש .רבים מהאבות המייסדים חיו קודם
באמסטרדם.
 9ליד מדרגות הדוכן של המטיף נמצא מאגר המים בו נערכת
הטבלה.
 10דוכן המטיף מקושט בסט ספינים חרוטים שעוצבו על ידי
פיאט מונדריאן ונחרתו בידי אדימה ואן דר טויק כדי
להנציח את ההכתרה של המלכה ווילהלמינה ב. 1898-
התנ"ך המונח על הדוכן נתמך על ידי מעמד נחושת שנתרם
לכנסייה ב 1689-על ידי סטאדהולדר וויליאם ה 3-מאורנג'
ואשתו מארי סטיוארט כאשר הם נקראו להצטרף למונרכים
של בריטניה.

 11על הקיר ליד הדוכן תלויי
צלב קלטי ,מתנה מכנסיית
אאלה -דאג שארגנה
דרשות בהולנדית בימי
רביעי בכנסייה שלנו משך
שנים רבות.
 12מימין הדוכן ,דלת מובילה
לחדר הכמורה ) (Dבו
תלויים לוחות המציינים
את הכמרים ששירתו את
קהילתנו .כמו כן לוחות
נוספים נמצאים על קירות
הכנסייה מחוץ לחדר זה.
 13לאורך הקיר הדרומי עומד
הדרגש המגולף של ראש
העיר ,בורגומייסטר.
כאשר הדוכן הוצב על
הקיר הצפוני )מ 1607-
 (1912הוא פנה לכיוונו.
 14רחוק יותר לאורך
הארונות בפינה ,ניתן
להבחין בחרמשו של
מלאך המוות על אחד
מלבנות הקבורה .כמרים
בגיניים נקברו מתחת
לרצפת הכנסייה עד לשנת
 ;1818אחרים ,ובינם
המלחין הברוקי לקאטלי ,נקברו מתחת ללבני הקבורה אף הם,
אחרי שרכשו את קברם מהכנסייה.
 15בצאתך מהכנסייה ,על הקיר האחורי בצד שמאל ,נמצא מכתב
ממוסגר שנכתב על ידי ג'ון פאג'ט שהטיף את הדרשה
הראשונה שלו בכנסייה ב 5בפברואר .1607

מעוניין לדעת יותר?
פרטים נוספים על ההיסטוריה העשירה של הכנסייה ,ניתן למצוא
בספר הנמכר בחנות.
" בין כתלים אלו לא תרגיש זר"

נא להחזיר דף זה למקומו
הביתה לקהילה בינלאומית אנשים בהיסטוריה
הכנסייה האנגלית הרפורמית היא ביתם של הקהילה שלנו פורחת לאורך שנים רבות,
אנשים רבים מהמעוניינים להתפלל בשפה עובדת את האל בשפה האנגלית בלב
האנגלית בתוך אמסטרדם .כמו כן ,מאמינים אמסטרדם מ ,1607-מלבד תקופה קצרה
פריסביטריאנים )מאמינים פרוטסטנטים(
במשך הכיבוש הגרמני במלחמת העולם ה-
מאנגליה ,מהולנד ,קנדה וארה"ב ,אפריקה .2
ויפן ועוד קבוצות שונות המיוצגות בכנסייה
בבקרי ימי ראשון .סקר שנערך לאחרונה
הכנסייה האנגלית הרפורמית יוסדה תחת
מעשרים
גילה שבכל דרשה מופיעים יותר
הכנסייה הרפורמית של הולנד ,תמיד עם
וחמשה לאומים מיותר מעשרים קבוצות
כמרים אנגלים וסקוטיים.
דתיות.
באמצע המאה ה ,18-הקהילה יסדה קשרים
עם סקוטלנד ,ומאז הכמרים הגיעו ממדינה
קהילתנו הינה קהילה מעורבת של :פליטים זו.
ואנשי עסקים ,מוסיקאים ועורכי דין,
עקרות בית ובנקאים ,סטודנטים ורבים
הקהילה כיום היא חלק בלתי נפרד
אחרים ,הנאספים לעבוד את האל ולתמוך
מהכנסייה הסקוטית הפרסביטרית של
אחד בשני .רבים הינם חברים בקהילה כל
אירופה .בפגישות הנערכות פעמיים בשנה
ימי חייהם ואחרים מגיעים כמבוגרים
נציגי הפרסביטרי נאספים משניים עשר
לעבוד או ללמוד בהולנד.
קהילות הכנסייה הסקוטית.
הקהילה שלנו גם מיוצגת על ידי כומר בכיר
אנחנו שומרים על קשר חם עם חברי
באסיפה של הכנסייה הרפומית ההולנדית
הקהילה אשר עובדים מחוץ להולנד עם
באמסטרדם.
"רופאים ללא גבולות" ) Médecins sans
 (Frontièresואנחנו מגייסים כספים לתמוך אנחנו קהילה גדלה המונה כ 400-חברים
בבית החולים מולני במלאווי.
וממשיכה לשקף את האופי הבינלאומי של
אמסטרדם ושל הכנסייה הנוצרית .הכמורה
המובילה את הקהילה לרוב מורכבת משניים
עשר חברים ,גם דיקונים וכמרים מבוגרים,
המייצגים את המגוון של הקהילה בגיל
אנו מברכים כל מי שמעוניין להצטרף
לדרשות שלנו בימי ראשון בבוקר ב  .10:30וברקע.

ברוכים הבאים

כל הדרשות שלנו בשפה אנגלית :ישנה
השגחה על ילדים ,כך שכל המשפחה יכולה
להגיע לכנסייה ביחד .לאחר הדרשה מוגש
קפה לכל המבקרים וחברי הקהילה באולם
הכנסייה.
טקס "סעודת האדון" נחגג ביום ראשון
בתחילת כל חודש ,בימי חמישי וראשון
פסחא .במהלך השבוע הקדוש וימי חג
המולד מתקיימות דרשות מיוחדות .דרשות
אלו מלוות על ידי מקהלה כמו גם בדרשות
יום ראשון השני כל חודש) .מלבד מיולי עד
ספטמבר(.

הכנסייה ההיסטורית
בביגנהוף
הכנסייה הראשונה בבגינהוף הוקמה ב
 ,1419וסיפקה מקום עבודה לאל לקהילה
קטנה של נזירות בגיניות )במקור מאמינים
רומאים קתוליים( שחיו בחצר מסביב.
כנסיית העץ ,בנוסף לבגינהוף וחלקים
נרחבים מאמסטרדם נשרפו כליל בשריפה
בשנת .1421
לקראת סוף המאה ה 15-בגינהוף והקפלות
שבה נבנו מחדש מאבנים ולבנים .במהלך
הרפורמציה ,הכנסייה נסגרה כשאבות העיר
לא הרשו עבודת אל אחרת מלבד זו
הרפורמית.
המבנים עמדו חסרי שימוש תקופה מסוימת,
ושמשו כמחסנים או כחדר רחצה למאמינים
בגיניים .כשמאמינים דוברי אנגלית
באמסטרדם ,ערכו עצומה למציאת מקום בו
יוכלו לעבוד את האל ,אבות העיר החליטו
לתת להם להשתמש בבניינים המיותרים
בביגנהוף .הדרשה הראשונה התקיימה
בפברואר .1607
הבניין הורחב בתקופה המאוחרת של המאה
ה ,17-ורשמית הפכה להיות רכוש הקהילה
ב 1812.-התוכנית של הכנסייה שונתה
ב -1912ושוחזרה ב .1970
שחזור נוסף של היסודות וחידוש פנים
הכנסייה בוצעו בקיץ וסתו  .2005הקהילה
כיום מגייסת כספים להשלמת הגרעון בקרן
לשחזור.
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