Nederlands

Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof, Amsterdam

Korte gids voor bezoekers
Morgenochtend ga ik naar de Engelse Kerk; die ligt daar zo vredig ‘s avonds, op dat stille Begijnhof tussen de
doornhagen en lijkt te zeggen: In loco isto dabo pacem: In deze plaats zal ik vrede brengen, zegt de Heer, Amen, het zij zo.
Vincent van Gogh
1. Wanneer u de binnenhal betreedt (B) leidt de rechter
worden van Grootdeur (C) naar de Consistoriekamer. Er is geen toegang
Brittannië.
voor bezoekers naar de Consistorie.
11. Aan de muur naast de
2. Wanneer u de kerk binnenkomt ziet u twee mooie
Preekstoel hangt een
gotische ramen, een in de hal en een net in de kerk, beide
Keltisch kruis, een gift
heropend tijdens de restauratie in 1975. Even verder zijn
van de Alle-Dag-Kerk,
twee kleine raampjes (2A), die zo, schuin in de muur,
die reeds vele jaren
geplaatst waren om licht te geven op de preekstoel toen
Nederlandstalige
die tussen de raampjes stond.
diensten organiseert op
woensdag.
3. Er zijn verschillende vlaggen in de kerk. De eerste is de
Schotse Koninklijke Standaard, de tweede een replica
12. Rechts van de Preekstoel
van het strijdvaandel van een van de Schotse regimenten
leidt een deur naar de
(Mackay Regiment), die in de Nederlanden vochten
Diakenkamer (D). Daar,
tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje in de 16de
evenals naast de deur in
eeuw. De andere vlaggen zijn die van Nederland,
de kerk zelf, hangen
Schotland, de Verenigde Staten, het Huis van Oranje,
panelen aan de muur
Canada en het Verenigd Koninkrijk.
waarop de namen staan
van hen die als diaken
4. Wanneer u het koor (E) bereikt en omkijkt, ziet u aan de
de gemeente gediend
achterkant van de kerk de 18de-eeuwse uit hout
hebben.
gesneden orgelkast, het werk van Jacob Hulstman, dat in
1999 geheel gerestaureerd werd. Het orgel werd ook
13. Tegen de zuidermuur
rond de Millenniumwisseling herbouwd door de firma
staat de met
Flentrop, naar de originele plannen van het 18de-eeuwse
houtsnijwerk bewerkte
orgel gebouwd door Christiaan Müller.
burgemeestersbank.
Toen de Preekstoel
5. & 6 Voor het kleine positieve orgel (ook door Flentrop
tegen de noordermuur
gebouwd) staat de lessenaar, die de symbolen van de
stond (1607-1912) stond
vier evangelisten draagt, en die gemaakt is in 1977 door
deze tegenover de
Nico Onkenhout.
burgemeestersbank.
7. Op de Avondmaalstafel ligt een van onze oudste Bijbels,
uit 1763.
8. Aan de achterzijde van het Koor is ons enige
gebrandschilderde raam, geschonken in 1920 door de
heer Edward Bok uit de Verenigde Staten, ter
gelegenheid van de 300ste verjaardag van het vertrek
van de Pilgrim Fathers van Leiden naar de
NieuweWereld. Veel van de Pilgrim Fathers hadden
daarvoor in Amsterdam gewoond.
9. Naast de Preekstoel staat het doopvont.
10. De Preekstoel is versierd met een groep panelen
ontworpen door Piet Mondriaan en gesneden door
Edema van der Tuuk, om de troonsbestijging in 1898
van Koningin Wilhelmina te herdenken. De Bijbel rust
op een tafel, gesteund door een mooie koperen standaard
die in 1689 aan de kerk geschonken werd door
StadhouderWillem III en zijn vrouw Mary Stuart, toen
zij geroepen werden om gezamenlijk monarchen te

14. Bemerk verderop, naast
de kast in de hoek, de
figuur van Zeis des
Doods op een van de grafstenen. Begijntjes werden tot
1818 onder de vloer van de kerk begraven; anderen,
waaronder de barok componist Locatelli werden ook onder
de stenen begraven, indien ze een plek hadden gekocht van
de Kerkenraad.
15. Wanneer u de kerk verlaat, ziet u aan de achtermuur links
een facsimile van de notulen, waarin staat dat John Paget
zijn eerste preek hield op 5 februari 1607.
Wilt u meer weten?
Meer details over de rijke geschiedenis van de kerk, de
Begijnen en het Begijnhof kunt u vinden in het boek "The
English Reformed Church in the Begijnhof, its Setting and
History", dat hier te koop is.
"Laat binnen deze muren niemand een vreemdeling zijn."

EEN HUIS VOOR EEN
INTERNATIONALE
GEMEENTE
De Engelse Hervormde Kerk is een thuis
voor veel mensen die de Kerkdienst in het
Engels willen vieren. Behalve
protestanten uit het Verenigd Koninkrijk,
Canada, de Verenigde Staten, Afrika en
Japan, zijn vele andere nationaliteiten
vertegenwoordigd in de Kerk op
zondagmorgen. Een onderzoek dit jaar
leerde ons dat er negenentwintig
nationaliteiten en twintig denominaties
waren vertegenwoordigd tijdens een
dienst.
Wij zijn een gemengde gemeenschap,
vluchtelingen en zakenmensen, musici en
juristen, huisvrouwen, studenten en vele
anderen komen samen om hun geloof te
belijden en elkaar te steunen. Sommigen
zijn al hun hele leven lid van de
gemeente, anderen kwamen als
volwassenen om in Nederland te studeren
of te werken.
Wij hebben contact met leden die buiten
Nederland werken in hulp organisaties,
Artsen Zonder Grenzen in Zuid en
Midden Amerika, en Dienst over Grenzen
in Malawi.

MENSEN MET EEN
GESCHIEDENIS

HET HISTORISCHE KERKJE
OP HET BEGIJNHOF

Onze gemeente bloeit al sinds jaar en dag,
met Engelstalige kerkdiensten in het hartje
van Amsterdam sinds 1607, behalve
gedurende een korte periode tijdens de
Duitse bezetting in de Tweede
Wereldoorlog.

De eerste kerk op het Begijnhof werd
ingewijd in 1419, en bood plaats voor
eredienst aan de lekengemeenschap van
vrouwen, de Begijnen, die op het hofje
woonden. De houten kerk brandde af in
1421 samen met het meeste van het
Begijnhof en een groot gedeelte van
Amsterdam.

De Engelse Hervormde Kerk is opgezet
onder de Hervormde Kerk in Nederland,
altijd met Engelse of Schotse predikanten.
In het midden van de achttiende eeuw
ontstonden er sterke banden met Schotland,
en sindsdien zijn de predikanten altijd uit
Schotland gekomen.
De Gemeente maakt nu volledig deel uit
van de Kerk van Schotland, in de Classis
van Europa. Tijdens zijn halfjaarlijkse
vergaderingen wordt de Synode
bijgewoond door vertegenwoordigers van
de twaalf Europese gemeenten van de Kerk
van Schotland. De gemeente wordt ook
vertegenwoordigd door een ouderling bij
de Classis van Amsterdam van de
Nederlandse Hervormde Kerk.

Wij zijn een groeiende gemeente met bijna
400 leden, en wij blijven het internationale
karakter van Amsterdam en de wereld van
de Christelijke Kerk weerspiegelen. De
kerkenraad die de gemeente leidt heeft
WELKOM
twaalf leden, zowel diakenen als
ouderlingen, die de breedte van de
Wij verwelkomen allen die met ons willen gemeente vertegenwoordigen in leeftijd en
samenkomen voor onze diensten op
achtergrond.
zondagmorgen om 10.30 uur. Al onze
diensten zijn in het Engels; voor kinderen
is er een crèche , een Zondagsschool en
Jeugdkerk, dus de hele familie kan samen
naar de kerk komen. Na de dienst is er een
koffie-uurtje in de ontmoetingsruimte
voor bezoekers en gemeenteleden.
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd op
de eerste zondag van de maand, en
opWitte Donderdag en Paaszondag. Er
zijn andere bijzondere diensten in de
StilleWeek en in de Kersttijd. Deze
diensten en die op elke tweede zondag
van de maand worden geleid door ons
koor (behalve van juli tot september).

Aan het einde van de vijftiende eeuw
werden het Begijnhof en haar kapel
herbouwd in steen. Tijdens de Reformatie
werd de kerk gesloten toen de
Burgervaders alle godsdienstoefeningen
verboden, behalve de hervormde.
Het gebouw stond een tijd ongebruikt,
behalve als opslagplaats en washok voor
het Begijnhof. Toen Engels sprekende
protestanten in Amsterdam vroegen om een
plaats om diensten te houden, gaven de
stadsbestuurders hen het gebruik van het
lege gebouw op het Begijnhof. De eerste
dienst werd gehouden in februari 1607.
Het gebouw werd uitgebreid tegen het
einde van de zeventiende eeuw, en werd
officieel het eigendom van de
kerkgemeente in 1812. De indeling werd
veranderd in 1912, en de kerk werd
gerestaureerd tijdens de jaren 70.
In de zomer en het najaar 2005 zijn verdere
uitvoerige herstelwerkzaamheden aan de
fundering uitgevoerd, alsmede de renovatie
van de binnenzijde van de kerk.
Momenteel is de kerkgemeente bezig
gelden in te zamelen om het tekort in het
Restauratiefonds aan te vullen.

Voor meer informatie:
Website: www.ercadam.nl
Predikant: Reverend John Cowie
JW Brouwersstraat 9,
1071 LH Amsterdam
Tel 020 672 2288
Fax 020 676 4895

