Latviski

Angļu reformētā baznīca Begeinhofā (Begijnhof) Amsterdamā

Īss ceļvedis apmeklētājam
„Rīt no rīta došos uz Anglikāņu baznīcu, tur, klusajā Begeinhofā, kas starp mežābeļu dzīvžogiem tik rāma
vakaros stāv un šķiet sakām „In loco isto dabo pacem” – Šai vietai es nesīšu mieru, saka Dievs. Āmen, tam tā
būt.
Vincents van Gogs
1. Ieejot segtajā galerijā (B), durvis pa labi (C) ved uz
Konsistorijas telpu. (Konsistorija apmeklētājiem ir
slēgta.)
2. Ieejot baznīcā, skatam paveras divi skaisti gotiski logi –
viens segtajā galerijā, otrs pašā baznīcā, kas no jauna
tika atklāti 1975. gada restaurācijas laikā. Nedaudz tālāk
ir redzami divi mazāki lodziņi (2A), kas ir novietoti
ieslīpi, lai apgaismotu kanceli, kad tā atradās starp šiem
logiem.
3. Baznīcas iekšienē ir izvietoti vairāki karogi. Pirmais ir
Karaliskais Skotijas karogs, otrs – viena skotu pulka
(Mackay Regiment) kaujas karoga kopija. Šie pulki 16.
gadsimta Astoņdesmitgadu karā Nīderlandē cīnījās pret
Spāniju. Pārējie karogi reprezentē Nīderlandi, Skotiju,
ASV, Nīderlandes Karalisko namu, Kanādu un
Apvienoto Karalisti.
4. Sasniedzot altārtelpu (E), atkatieties atpakaļ un baznīcas
tālajā galā jūs ieraudzīsiet kokā darināto ērģeļu
prospektu, kuru radījis Jākobs Hultsmans (Jacob
Hultsman) un kas 1999. gadā tika pilnībā restaurēts. Šīs
ērģeles firma Flentrop tūkstošgažu mijā arī pārbūvēja,
vadoties pēc astoņpadsmitā gadsimta ērģeļu
oriģinālajiem plāniem, kurus izstrādāja un pēc kuriem
šīs ērģeles būvēja Kristiāns Millers (Christiaan Müller).
5. & 6. Mazo pozitīva ērģeļu priekšā (kuru arī būvēja
Flentrops) atrodas katedra, uz kuras ir attēloti četru
evaņģēlistu simboli, un to 1977. gada izgatavoja Nīko
Onkenhauts (Nico Onkenhout).
7. Uz dievgalda ir novietota viena no mūsu vecākajām
Bībelēm, kas drukāta 1763. gadā.
8. Altārtelpas tālajā malā atrodas mūsu baznīcas vienīgā
vitrāža, ko 1920. gadā, saistībā ar 300. gadadienu kopš
uz Jauno Pasauli no Leidenas devās tēvi – piligrimi,
uzdāvināja Edvards Boks (Edward Bok) no ASV.
Daudzi no piligrimiem pirms tam dzīvoja Amsterdamā.
9. Blakus kancelei atrodas kristāmtrauks.
10. Kanceli grezno panno grupa, kuru skiču autors ir Pīts
Mondriāns (Piet Mondriaan) un kurus kokā griezis
Ēdems Tūks (Edema van der Tuuk). Šie panno piemin
karalienes Vilhelminas kāpšanu tronī 1898. gadā. Bībele
atrodas uz galda, ko balsta skaists vara lasāmais galdiņš,
kuru 1689. gadā baznīcai dāvināja vietvaldis Vilems III
(Wilem III) un viņa sieva, kad viņi tika aicināti kopīgi
kļūt par Lielbritānijas monarhiem.

11. Uz sienas blakus
kancelei karājas ķeltu
krusts, kas ir Alle-DagKerk dāvana. Šī baznīca
jau daudzus gadus
trešdienās notur
dievkalpojumus
nīderlandiešu valodā.
12. Durvis pa labi no
kanceles ved uz diakona
istabu. Tur, tāpat kā pašā
baznīcā blakus durvīm,
pie sienām karājas panno
ar diakonu vārdiem, kas
ir kalpojuši draudzei.
13. Pretī dienvidu sienai stāv
kokā griezts
birģermeistara sols. Kad
kancele atradās pie
ziemeļu sienas (16071912), tā atradās pretī
birģermeistara solam.
14. Pievērsiet uzmanību, ka
blakus skapim, kas ir
novietots stūrī, uz viena
no kapakmeņiem ir
redzama Nāves figūra ar
izkapti. Begīnes līdz
1818. gadam tika
apglabātas zem baznīcas
grīdas; citi, starp viņiem
arī baroka mūzikas
komponists Lokatelli
(Locatelli), tika apglabāti arī zem kapakmeņiem, ja vien
viņi no Baznīcas padomes bija nopirkuši vietu.
15. Ejot ārā no baznīcas, uz aizmugurējās sienas pa kreisi ir
redzams protokola faksimils, kurā ir teikts, ka John Paget
pirmo sprediķi teica 1607. gada 5. februārī.
Vēlaties zināt ko vairāk?
Plašāku informāciju par bagāto baznīcas, begīniešu un
Begeinhofas vēsturi varat iegūt grāmatā „The English
Reformed Church in the Begijnhof, its Setting and History”,
kuru var iegādāties šeit.
„Lai šajās sienās neviens nav svešinieks.”

NAMS INTERNACIONĀLAI
DRAUDZEI

CILVĒKI AR SAVU VĒSTURI VĒSTURISKĀ BAZNĪCIŅA
BEGEINHOFĀ
Mūsu draudze zeļ un plaukst jau daudzus
gadsimtus, noturot dievkalpojumus pašā
Amsterdamas sirdī jau kopš 1607. gada,
izņemot īsu laika sprīdi zem vācu
okupācijas Otrā pasaules kara laikā.

Pirmā baznīca Begeinhofā tika iesvētīta
1419. gadā, tādejādi noviču kopienai jeb
begīnietēm, kas dzīvoja šajā vietā, radās
iespēja kopīgi un publiski pielūgt Dievu.
Koka baznīca kopā ar lielāko Begeinhofas
Angļu reformētā baznīca izveidojusies
un Amsterdamas daļu nodega 1421. gada
Nīderlandes Reformētās baznīcas paspārnē, ugunsgrēkā.
tajā visu laiku ir strādājuši tikai angļu vai
skotu mācītāji. Astoņpadsmitā gadsimtā
Piecpadsmitā gadsimta beigās Begeinhofa
vidū izveidojās ciešas saites ar Skotiju un
un tās kapela tika no jauna uzbūvētas no
kopš tā laika mācītāji ir nākuši tikai no
ķieģeļiem un akmens. Reformācijas laikā,
Skotijas.
kad pilsētas tēvi aizliedza visu konfesiju
aktivitātes izņemot evaņģēliski reformēto,
Mēs esam nevienveidīga draudze – šeit
Tagad draudze ir pilntiesīga Skotijas
baznīca tika slēgta.
sanāk kopā bēgļi un darījumu cilvēki,
baznīcas sastāvdaļa Eiropas prezbitērija
mūziķi un juristi, mājsaimnieces, baņķieri,
ietvaros. Abās ikgadējās sanāksmēs Sinodē Ēka kādu brīdi netika izmantota, vien tikai
studenti un daudzi citi, lai piekoptu savu
līdzdalību ņem divpadsmit Skotijas
kā noliktava un veļas mazgātava
ticību un atbalstītu cits citu. Daži par
baznīcas Eiropas draudžu pārstāvji.
Begeinhofas vajadzībām. Kad
draudzes locekļiem ir visu savu mūžu, citi
Draudze vecākā personā tiek pārstāvēta arī Amsterdamas angliski runājošie ticīgie
Nīderlandē ieradās jau būdami pieauguši,
Nīderlandes evaņģēliski reformētās
vērsās ar lūgumu, lai viņiem piešķir vietu
lai studētu vai mācītos.
baznīcas Amsterdamas prezbitērijā
dievkalpojumu noturēšanai, pilsētas galvas
(Classis).
viņu pārziņā nodeva tukšo ēku Begeinhofā.
Mēs uzturam kontaktus ar draudzes
Pirmais dievkalpojums tika noturēts 1607.
locekļiem, kas strādā ārpus Nīderlandes,
Mēs esam augoša draudze ar gandrīz 400
gada februārī.
ar organizācijas Ārsti bez robežām
locekļiem un turpinām atspoguļot
(Médecins sans Frontières) starpniecību,
Amsterdamas un kristīgās baznīcas
Septiņpadsmitā gadsimta beigās ēka tika
kā arī mēs vācam līdzekļus Malāvi
internacionālo raksturu. Baznīcas padomē, paplašināta, bet par oficiālu draudzes
slimnīcai Mulanje Mission Hospital.
kas vada draudzi, darbojas divpadsmit
īpašumu tā kļuva 1812. gadā. Tās
locekļi, kā diakoni, tā vecākie, kas ar savu
plānojums tika izmainīts 1912. gadā,
LAIPNI LŪGTI
vecuma amplitūdu un izcelsmi pārstāv
septiņdesmitajos gados baznīca tika
draudzes plašo daudzveidību.
restaurēta.
Mēs laipni lūdzam visus, kas vēlas mums
pievienoties dievkalpojumos svētdienas
2005. gada vasarā un rudenī tika veikti
rītos plkst. 10:30. Visi dievkalpojumi
tālāki apjomīgi restaurācijas darbi pie
notiek angļu valodā, bērniem ir silīte,
baznīcas pamatiem, kā arī tika veikta
svētdienas skola un dievkalpojumi
baznīcas iekšpuses renovācija. Patlaban
jauniešiem, tādējādi uz baznīcu var nākt
baznīcas draudze aktīvi vāc naudu, lai
visa ģimene kopā. Pēc dievkalpojuma
novērstu Restaurēšanas fondā radušos
pulcēšanās telpās apmeklētājiem un
iztrūkumus.
draudzes locekļiem tiek organizēts kafijas
baudīšanas mirklis.
Angļu reformētā baznīca (Engelse
Hervormde Kerk) ir nams visiem tiem,
kas dievkalpojumus vēlas klausīties angļu
valodā. Svētdienas rītos baznīcā pulcējas
ne tikai protestanti no Apvienotās
Karalistes, Kanādas, ASV, Āfrikas un
Japānas, bet arī daudzu citu tautību
cilvēki. Šogad veikts pētījums mums
parādīja, ka dievkalpojumā ir piedalījušies
divdesmit deviņu tautību un divdesmit
konfesiju pārstāvji.

Svētais vakarēdiens tiek noturēts katra
mēneša pirmajā svētdienā, Zaļajā
ceturtdienā un Lieldienu svētdienā.
Klusajā nedēļā un Ziemassvētkos notiek
citi īpaši dievkalpojumi. Šajos
dievkalpojumos un katra mēneša otrajā
svētdienā piedalās mūsu koris (izņemot no
jūlija līdz septembrim).

Papildus informāciju meklējiet:
Internetā: www.ercadam.nl
Pie mācītāja: Reverend John Cowie
JW Brouwersstraat 9,
1071 LH Amsterdam
Tel: 020 672 2288
Fax: 020 676 4895
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