Lietuvių kalba

Anglų reformatų bažnyčia Begijnhofe, Amsterdame

Trumpas gidas lankytojams
“Ryt ryte aš eisiu į anglų bažnyčią; ji stovi tokia rami vakare tyliame Begijnhofe apjuosta dygliuotų gyvatvorių
ir, atrodo, sako: “In loco isto dabo pacem” - Šiai vietai aš teikiu ramybę, sako Dievas. Amen, tebūnie.”
Vincent’as van Gogh’as
1 Įėjus į priebažnytį (B), durys dešinėje veda į
konsistorijos salę (C). (Į konsistoriją lankytojai
neįleidžiami.)
2 Įėjus į bažnyčią, atkreipkite dėmesį į du puikius
gotikinius langus – vienas yra priebažnytyje, kitas
bažnyčios viduje. Abu langai restauruoti 1975 metais.
Už jų matote du mažesnius langus (2A), kurie įstatyti
tokiu kampu, kad nukreiptų šviesą į sakyklą, kuri
stovėjo tarp šių langų.
3 Bažnyčioje yra keletas vėliavų. Pirmoji yra Karališkoji
Škotijos vėliava, o antroji – vieno škotų pulko
(Makėjų), kuris kovėsi Niderlanduose už
nepriklausomybę nuo Ispanijos 16-ame amžiuje,
vėliavos kopija. Kitos yra Niderlandų, Oranžinės
dinastijos, Jungtinės Karalystės, Škotijos ir Kanados
vėliavos.
4 Kai ateisite į presbiteriją (E), atsigręžkite atgal ir
pamatysite 18 a. raižytą vargonų rėmą. Vargonų
autorius yra Jacob’as Hulstman’as ir jie buvo
restauruoti 1999 m. Amžių sandūroje vargonai taip pat
buvo restauruoti Flentrop’o iš Zaandamo pagal
originalius 18 a. Christian’o Müller’io bažnyčioje
pastatytų vargonų planus.
5 & 6 Priešais mažuosius vargonus (taip pat pastatytus
Flentrop’o), stovi pultas, kurį puošia keturių
evangelistų simboliai 1977 m. išraižyti Nico
Onkenhout’o.
7 Ant Komunijos stalo padėta mūsų seniausia Biblija,
išlikusi nuo 1763 m.
8 Presbiterijos gale matote mūsų vienintelį vitražinį
langą, kurį 1920 m. padovanojo p. Edward’as Bok’as
(JAV) trijų šimtų metų po pirmųjų piligrimų kelionės
iš Leideno į Naująjį Pasaulį jubiliejaus proga.
Daugelis pirmųjų piligrimų buvo iš Amsterdamo.
9 Prie sakyklos laiptų yra indas krikšto vandeniui.
10 Sakykla dekoruota raižiniais, kurių dizainą sukūrė
Piet’as Mondriaan’as ir išraižė Edema van der
Tuuk’as. Raižiniai skirti paminėti Karalienės
Vilhelminos žengimą į sostą 1898 metais. Biblija stovi
ant stalo paremto variniu pultu, kurį bažnyčiai 1689 m.
padovanojo štathalderis Viljamas III iš Oranžinės
dinastijos ir jo žmona Mary Stuart, kai jie buvo
pakviesti tapti Didžiosios Britanijos bendrais
(jungtiniais) monarchais.

11 Prie sakyklos ant sienos
kabo keltų kryžius Alle-Dag Kerk’o, kuris
organizavo mūsų
bažnyčioje trečiadienio
pamaldas daugelį metų,
dovana.
12 Sakyklos dešinėje
esančios durys veda į
diakoniją (D). Ant sienų
kabantys paneliai yra
mūsų kongregacijai
tarnavusių diakonų
sąrašai. Daugiau sąrašų
rasite ant diakonijos
lauko sienos.
13 Prie pietinės bažnyčios
sienos stovi raižytas
burgamistro klauptas.
Kai sakykla buvo
pastatyta prie šiaurinės
sienos (1607-1912
metais), klauptas buvo
tiesiai prieš sakyklą.
14 Einant toliau, prie
spintos kampe,
atkreipkite dėmesį į
Giltinės dalgį ant vienos
iš kapo plokščių.
Begardai buvo laidojami
po bažnyčios grindimis
iki pat 1818 metų; kiti, tarp jų ir baroko kompozitorius
Locatellis, nusipirko laidojimo vietą iš konsistorijos ir
buvo taip pat palaidoti po kapo plokštėmis.
15 Išeinant iš bažnyčios, ant sienos bažnyčios gale kairėje
pamatysite įrėmintą tikslią protokolo pirmojo puslapio
kopiją, liudijančią, kad 1607 m. vasario 5d. čia savo
pirmąjį pamokslą skaitė John’as Paget’as.
Ar norite žinoti daugiau?
Detalesnės informacijos apie turtingą bažnyčios istoriją,
begardus ir Begijnhofą ieškokite knygoje ‘The English
Reformed Church in the Begijnhof, its Setting and History’,
kurią galite nusipirkti čia.
Tarp šių sienų niekas nėra pašalietis

TARPTAUTINĖS
KONGREGACIJOS NAMAI
Anglų reformatorių bažnyčia yra namai
daugeliui žmonių, kurie nori melstis
anglų kalba Amsterdame. Ne tik
presbiteronai iš Jungtinės Karalystės,
Niderlandų, Kanados, JAV, Afrikos ir
Japonijos, bet ir daugelio kitų
denominacijų atstovai dalyvauja mūsų
sekmadienio ryto pamaldose. Mūsų
apklausa parodė, kad 24 tautybių
atstovai iš daugiau nei dvidešimt
denominacijų dalyvauja mūsų mišiose.
Mes esame mišri bendrija: išeiviai ir
verslo profesionalai, muzikai ir
teisininkai, namų šeimininkės ir
bankininkai, studentai ir kiti, susibūrę
maldai ir vienas kito paramai. Vieni
priklauso kongregacijai visą savo
gyvenimą, kiti prisijungė atvykę į
Niderlandus studijuoti ar dirbti.

ŽMONĖS SU ISTORIJA
Mūsų kongregacija klestėjo daugelį
metų, palaikydama maldą anglų kalba
Amsterdamo širdyje nuo 1607 m.,
išskyrus trumpą vokiečių okupacijos
laikotarpį antrojo pasaulinio karo metu.
Anglų reformatorių bažnyčia buvo įkurta
kaip reformatorių bažnyčios
Niderlanduose dalis ir jai visada
vadovavo anglų ar škotų pastoriai. 18 a.
viduryje kongregacija užmezgė ryšius su
Škotija, nes tuo laikotarpiu pastorius
visada atvykdavo iš Škotijos.
Dabar kongregacija yra pilnai Škotijos
bažnyčios dalis Europos presbiterijoje.
Presbiterijos susirinkimuose,
vykstančiuose dukart per metus,
dalyvauja dvylikos Škotijos bažnyčios
europinių kongregacijų atstovai.
Kongregaciją taip pat atstovauja
Niderlandų reformatorių bažnyčios
Amsterdamo klasės vyresnysis.

Mes palaikome ryšius su Médecins sans
Frontières nariais, kurie dirba
Niderlanduose ir renkame lėšas Mulanje Kongregacija išaugo iki 400 narių ir
toliau atspindi Amsterdamo
misijos ligoninei Malavyje remti.
daugianacionališkumą bei
krikščioniškosios bažnyčios pasaulį.
SVEIKI ATVYKĘ
Konsistoriją, kuri vadovauja
kongregacijai, paprastai sudaro dvylika
Mes priimame visus, kurie norėtų
narių, tarp kurių yra ir diakonai, ir
prisijungti prie mūsų sekmadienio ryto
vyresnieji. Tai atspindi kongregacijos
pamaldose 10.30 val. Visos mūsų
narių amžiaus ir kilmės įvairovę.
pamaldos vyksta anglų kalba. Jų metu
vaikus galima palikti mūsų vaikų
darželyje, sekmadienio mokykloje ar
jaunesniojoje bažnyčioje. Taigi, į mūsų
bažnyčią galite ateiti su visa šeima. Po
pamaldų visus svečius ir kongregacijos
narius kviečiame kavos valandėlei
bažnyčios salėje.
Komunija dalinama kiekvieno mėnesio
pirmą sekmadienį bei per Didįjį
ketvirtadienį ir Velykų sekmadienį.
Didžiosios savaitės ir Kalėdų
laikotarpio metu siūlomos ir kitos
specialios pamaldos. Jų metu, kaip ir
kas antrą kiekvieno mėnesio (išskyrus
liepos, rugpjūčio, rugsėjo) sekmadienį,
gieda mūsų choras.

ISTORINĖ BEGIJNHOFO
BAŽNYČIA
Pirmoji bažnyčia Begijnhofe buvo
pašventinta 1419 m. ir tapo maldos vieta
pasauliečių vienuolių bendruomenei bei
beginietėms ir begardams, kurie gyveno
šiose apylinkėse. Medinė bažnyčia kartu
su Begijnhofu ir nemaža Amsterdamo
dalimi sudegė 1421 metų gaisro metu.
15 a. pabaigoje Begijnhofas ir jo
koplyčia buvo atstatyti iš plytų ir
akmenų. Reformacijos metu bažnyčia
buvo uždaryta miesto tėvams uždraudus
visas pamaldas išskyrus reformatų.
Pastatas kurį laiką buvo naudojamas tik
kaip sandėlys ir skalbykla Begijnhofo
gyventojams. Kai anglakalbiai
Amsterdamo tikintieji pareikalavo vietos
maldai, miesto tėvai nusprendė jiems
atiduoti nereikalingą pastatą Begijnhofe.
Pirmosios pamaldos čia įvyko 1607 m.
vasario mėnesį.
Pastatas buvo išplėstas 17 a. antroje
pusėje ir oficialiai perduotas
kongregacijos nuosavybėn 1812 m.
Pastato planas buvo pakeistas 1912 m. ir
jis buvo restauruotas 19 a. aštuntame
dešimtmetyje.
Kita didelė pastato pamatų restauracija ir
bažnyčios vidaus renovacija buvo atlikta
2005 m. vasarą ir rudenį. Šiuo metu
kongregacija renka lėšas padengti
restauracijos fondo trūkumą.

Daugiau informacijos:
Internetinė svetainė: www.ercadam.nl
Pastorius: John’as Cowie’is
JW Brouwersstraat 9,
1071 LH Amsterdam
Tel: 020 672 2288

