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Angol Református Templom a Begijnhofban, Amszterdam

Rövid tájékoztató látogatók részére
„Holnap reggel az angol templomba megyek; este ez egy békés hely, amely a csendes Begijnhofban a tövisbokrok
között található: In loco isto dabo pacem: Ennek a helynek békét adok, mondja az Úr, Ámen, úgy legyen.”
Vincent van Gogh

1 Az előtérben (B) jobbra az ajtó a konzisztóriumba vezet
(C). (A konzisztórium nem látogatható.)
2 A templomba belépve két gyönyörű gótikus ablakot
látunk. Az egyik az előtérben, a másik rögtön balra a
templomhajóban van. Mindkettőt az 1975-ös restauráció
során tárták fel. Ugyanezen a falon két kis ablak is
található (2A), melyek régebben az akoriban közük
eljelyezett szószékre szorták a fényt.
3 A templomban zászlók is vannak. Az első a
hagyományos skót királyi zászló. A skót hadsereg
(Mackay-klán) a XVI. században a hollandok oldalán
vett részt a spanyolok elleni függetlenségi háborúban.
Ennek egyik csatájában használt lobogó másolata a
második zászló. A többi Hollandia, az Orániai-ház, az
Egyesült Királyság, Skócia és Kanada zászlaja.
4 A szószékről (E) visszatekintve a bejárat fölött látjuk a
XVIII. századból való Jacob Hulstman által faragott
orgonát, amit nem régen restauráltak. A milleniumi
felújítást a zaandami Flentrop cég végezte, akik
visszatértek az eredeti tervekhez, melyeket a XVIII.
században Christian Müller készített.
5 & 6 A kis pozitív orgona előtt (szintén a Flentrop cég
munkája) áll a felolvasó asztal, amelyet Nico Onkenhout
faragott 1977-ben,és a 4 evangélista szimbolikus képe
díszíti.
7 Az úrasztalán van a legkorábbi 1763-ból való Bibliánk.
8 A szószék mögött látható az egyetlen színes, festett
üvegablakunk, amelyet az amerikai Edward Bok úr1920ban, Leideni Zarándok Atyák Újvilágba érkezésének
300. évfordulójának emlékére ajándékozott
templomunknak. Ezt megelőzően sok zarándok atya élt
Amszterdamban.
9 A szószék mellett található a keresztelő edény.
10 A szószéket fafaragás díszíti, amelyet Piet Mondriaan
tervezett és Edema van der Tuuk faragott ki Wilhelmina
királynő 1898-as megkoronázásának emlékére. A Biblia
a szószéken egy finoman megmunkált sárgaréz olvasón
áll. Ezt a város egykori ura, Orániai Vilmos és felesége,
Stuart Mária 1689-ben ajándékozta a templomnak angol
királlyá koronázásuk alkalmából.

11 A szószék melletti falon
keltakereszt függ, az AlleDag Gyülekezet ajándéka,
akik évekig a hollandok
által szervezett
istentiszteleteket itt
tartották szerdánként.
12 A szószéktől jobbra lévő
ajtó a Diakonátusba (D)
vezet. Mellette a falon a
gyülekezet egykori
diakónusainak és
dékánjainak listája látható
bekeretezve.
13 A déli fal mentén
található a díszesen
faragott polgármesteri
pad. Amikor a szószék
még az északi falon állt, e
pad pont felé nézett
(1607-1912-ig).
14 Tovább, jobbra a
sarokszekrény mellett,
egy érdekes sírkőlapot
láthatunk, rajta a “Nagy
Kaszás” képével. A
Beginák 1818-ig a
templom e folyosóján
temetkezhettek. Mások –
többek között a barokk
zeneszerző Locatelli is, színtén ide temetkezhettek, mert a
helyt megvásárolták a konsziztóriumtól.
15 A templomból kimenet a baloldali falon egy jegyzőkönyvi
kivonat másolata látható, amely szerint John Paget ebben a
templomban prédikált először 1607. február 5-én.
Többet szeretne tudni?
A templom, a Beginák és Begijnhof gazdag történtének
további részletei megtalálhatók “The English Reformed
Church in the Begijnhof, its Setting and History” c. könyvben,
ami az előtérben megvásárolható.
“E falak közt senki sem idegen”

A GYÜLEKEZET
EGY NEMZETKÖZI
GYÜLEKEZET SZÉKHELYE TÖRTÉNETÉRŐL
Az Angol Református Templom vasárnap
délelőttönként minden angol nyelvű
istentiszteletre vágyó embernek otthont ad
Amszterdamban. Úgy a
presbiteriánusoknak az Egyesült
Királyságból, Hollandiából, Kanadából,
az Egyesült Államokból, Afrikából és
Japánból, mint más felekezetek
képviselőinek. Egy felmérés szerint 25
nemzet és 20 különböző felekezet tagjai
vesznek részt istentiszteleteinken.
Gyülekezetünk sokszínű: menekültek és
menedzserek, zenészek és ügyvédek,
háziasszonyok és bankárok, diákok és
sokan mások gyűlnek össze az
istentiszteletre, és egymást támogatják.
Néhányan egész életükben az gyülekezet
tagjai, mások felnőttként jönnek tanulni
vagy dolgozni Hollandiába.
Kapcsolatban vagyunk azokkal, akik
Hollandián kívül dolgoznak az “Orvosok
határok nélkül” szervezetben Dél- és
Közép-Amerikában és azokkal, akik
támogatják a Mulanjei Missziós Kórházat
Malawiban.

HÍVOGATÓ
Mindenkit szeretettel várunk, aki
csatlakozni kíván hozzánk a vasárnap
délelőtt fél 11-kor kezdődő
istentiszteleten. A szolgálat angol nyelvű;
gyermekfelügyeletet biztosítunk,
vasárnapi iskola és ifjúsági gyülekezet is
van, így az egész család együtt jöhet a
templomba. Az istentisztelet után a
gyülekezeti teremben kávéval,
süteménnyel várjuk a látogatókat, és a
gyülekezet tagjait.
Minden hónap első vasárnapján,
nagycsütörtökön és húsvét vasárnap van
úrvacsora. Nagyhéten és karácsonykor
ünnepi szolgálat van, melyet kórusunk
vezet. Minden hónap második
vasárnapján az istentiszteleten a kórus is
szerepel, kivéve júliustól szeptemberig.

Gyülekezetünk sok-sok év óta virágzik.
1607 óta tartunk angol nyelvű
istentiszteleteket Amszterdam szívében. Ez
alól kivétel volt a német megszállás rövid
ideje a II. világháború alatt.
Az Angol Református Egyházközség a
Holland Református Egyház része, de
mindig angol vagy skót lelkésszel. A
XVIII. sz. közepétől a gyülekezet szoros
kapcsolatot épített ki Skóciával; azóta a
lelkészek Skóciából jönnek.
A gyülekezet jelenleg mint az Európai
Egyházmegye részeként teljes jogú tagja a
Skót Egyháznak. Az egyházmegye évente
kétszer tart összejövetelt, amelyen 2
európai képviselője vesz részt. A
gyülekezet egy presbiterrel képviselteti
magát a Holland Református Egyház
Amszterdami Egyházmegyéjében.
Növekvő gyülekezetünk közel 400 lelket
számlál, ami kifejezi Amszterdam
nemzetköziségét és a keresztyén egyházat a
világban. A konzisztórium (vezetőség) 12
tagból áll, a diakónusok és presbiterek a
gyülekezet különböző rétegeit képviselik
(életkor és szociális háttér alapján).

TÖRTÉNELMI MÚLTÚ
TEMPLOM A
BEGIJNHOFBAN
A Begijnhof első templomát 1419-ben
szentelték fel. Az épület akkor az udvar
körüli házakban élő begina nővérek helyi
közösségének szolgált istentiszteleti
helyszínül. A fatemplom – a Begijnhof és
Amsztedam jelentős részével együtt – az
1421-es tűzvészben leégett.
A XV. század végére a Begijnhof valamint
a kápolna kőből és téglából újjáépült. A
reformáció idején, amikor a városatyák
egyedül a református istentiszteleteket
engedélyezték, a templom zárva volt.
A templomot egy ideig nem használták –
eltekintve attól, amikor a Begijnhof
raktáraként és mosókonyhájaként szolgált.
Amikor aztán az Amszterdamban élő angol
anyanyelvű hívők istentiszteleti helyszínért
folyamodtak, a városatyák megadták nekik
– az egyébként kihasználatlan – épület
használati jogát. Az első istentiszteletre
1607 februárjában került sor.
A XVII. század második felében az
épületet kibővítették, 1812-ben pedig
hivatalosan is a gyülekezet tulajdonába
került. A templombelsőt 1912-ben
átalakították, az 1970-es években pedig
helyreállították a teljes épületet.
A következő nagy állagmegóvási
munkálatok 2005 nyarán és őszén folytak,
amikor helyreállították az alapokat és
renoválták a templombelsőt. A gyülekezet
jelenleg arra gyűjt, hogy a renováció során
keletkezett deficitet kiegyenlítse.
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