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Den Engelske Reformerte Kirke i Begijnhof, Amsterdam
[]

En orientering for besøkende
”I morgen tidlig skal jeg gå til den engelske kirken. Den ligger så fredfull i stille Begijnhof, mellom
tornehekkene. Det er som om den sier: In loco isto dabo pacem: Til dette sted vil jeg bringe fred, sier Herren.
Amen, la det skje.”
Vincent van Gogh
1. Når man kommer inn i våpenhuset (B), leder døren inn
til konsistoriet (C). (Konsistoriet er ikke tilgjengelig for
besøkende).
2. I det man kommer inn i kirken ser man to vakre gotiske
vinduer. Ett er i våpenhuset og ett er rett innenfor i
kirken. Begge ble gjenåpnet ved restaureringen i 1975.
Lenger inn på samme vegg ser man to mindre vinduer
(2A) som ble plassert der for å gi lys til prekestolen som
tidligere sto mellom dem.
3. Inne i kirken er det en rekke med flagg. Det første er
den skotske kongelige standard. Det andre er en kopi av
stridsbanneret til et av de seks skotske regimentene,
(Mackay regimentet). De kjempet i Nederland under
frihetskrigen mot Spania i det 16. århundre. Ellers er det
også flagg fra det nederlandske oranien huset, det
britiske, skotske og det kanadiske flagg.
4. Når man kommer til koret (E) og snur seg, vil man se
orgelfasaden på kirkens bakvegg. Den ble skåret i tre på
1700 tallet av Jacob Hulstman og senere restaurert i
1999. Orgelet ble gjenoppbygget og fullstendig
restaurert av Flentrop fra Zaandam ved århundreskiftet.
Dette ble gjort etter de opprinnelige planene for orgelet,
som ble bygget av Christian Muller i det 18. århundre.
5 og 6. Foran det lille orgelet, (også bygget av Flentrop)
står lesestolen. Den bærer symbolene til de fire
evangelistene. Den ble skåret av Nico Onkenhout i
1978.
7. På nattverdsbordet ligger en av våre eldste bibler. Den
er fra 1763.
8. På baksiden av koret finner man det eneste vinduet med
glassmaleri. Det ble gitt i gave til kirken i 1920, av
Edward Bok fra U.S.A., i anledning av 300 års jubileet
for pilgrimfedrenes avreise fra Leiden til den nye
verden. Mange av pilgrimsfedrene hadde tidligere bodd
i Amsterdam.
9. Ved siden av trinnene til prekestolen står døpefonten.
10. Prekestolen er dekket av paneler tegnet av Piet
Mondriaan og skåret av Edema van der Tuuk. Dette til
minne om kroningen av dronning Wilhelmina i 1898.
Bibelen ligger på et bord som er støttet av et stativ i
messing. Det ble gitt til kirken av stadsholder Wilhelm
III og hans hustru Mary Stuart i 1689. I forbindelse
med at de ble kalt for å regjere i Storbritannia.

11. På veggen ved
prekestolen henger det et
keltisk kors. Det er en
gave fra stiftelsen "AlleDag Kerk". De har
organisert gudstjenester
på onsdager i vår kirke i
mange år.
12. Til høyre for prekestolen
er det en dør som leder
inn til diakon-rommet
(D). På samme måte som
ved døren i selve kirken
kan man her se paneler på
veggene. På disse
panelene står navnet til
dem som har tjent som
diakoner i kirken.
13. Langs sydveggen står
Borgermesterbenken.
Den er dekorert med
treskjæringer. Da
prekestolen stod mot
nordveggen (1607-1912),
pekte den mot
Borgermesterbenken.
14. På en av gravstenene, litt
lenger bort, kan man se
figuren av dødens ljå.
Frem til 1818 ble
Begijnerne begravet
under gulvet i kirken.
Barokk komponisten Locatelli ble også begravet under
stenene, samt de som hadde kjøpt seg en plass av
kirkerådet.
15. På bakveggen til venstre, i det man går ut av kirken, ser
man en innrammet faksimile av den første siden i
protokollen. Der står det skrevet at John Paget holdt sin
første preken i kirken 5 februar 1607.
Ønsker du å vite mer?
For mer informasjon om kirken, Begijnerne og Begijnhofs rike
historie, kan du kjøpe et hefte i kirken.: ”The English
Reformed Church in the Begijnhof, its Setting and History”.
”la ingen være en fremmed innenfor disse murene!”

HJEM FOR EN
INTERNASJONAL
MENIGHET
Den engelske reformerte kirken er et hjem
for mange mennesker som ønsker å delta i
gudstjeneste på engelsk i Amsterdam.
Medlemmer fra alle tenkelige
kirkesamfunn kommer hit til kirken. Hit
kommer presbyterianere fra Storbritannia,
Nederland, Canada, U.S.A., Afrika og
Japan. En undersøkelse viste nylig at det
var besøkende fra 25 forskjellige land og
fra 20 kirkesamfunn under en
gudstjeneste.
Vi er et blandet fellesskap. Flyktninger,
forretningsmenn, musikere, jurister,
husmødre, bankfolk, studenter og mange
andre kommer sammen for å lovprise
Herren og for å støtte hverandre. Noen har
vært medlemmer av menigheten hele sitt
liv mens andre har kommet til som
medlemmer i voksen alder fordi deres
arbeid har ført dem til Nederland.
Vi holder også kontakten med
medlemmer som arbeider utenfor
Nederland med Medicins sans Frontieres,
og vi samler inn penger til Mulanje
Misjonens Sykenhus i Malawi.

VELKOMMEN
Alle er hjertelig velkommen til å delta i
gudstjenesten sammen med oss hver
søndag klokken halv elleve. Alle
gudstjenestene blir holdt på engelsk. For
de minste har vi en barnestue. For de litt
eldre barn har vi både søndagsskole og
ungdomskirke. Hele familien kan derfor
komme sammen til kirken. Etter
gudstjenesten byr vi på kirkekaffe i
menighetshuset.
Hver første søndag i måneden, samt
skjærtorsdag og påskemorgen, kan man
delta i den hellige nattverd. Det holdes
også andre spesielle gudstjenester i
påskeuken og i julen. Disse er ledet av
kirkekoret. Kirkekoret leder også
menigheten hver andre søndag i måneden,
bortsett fra om sommeren (fra juli til
september).

MENNESKER MED EN
HISTORIE

DEN HISTORISKE KIRKEN I
BEGIJNHOF

I hjertet av Amsterdam har vår menighet
holdt gudstjeneste på engelsk siden 1607.
Med unntak av en kort periode under annen
verdenskrig når Nederland var under tysk
okkupasjon.

Den første kirken i Begijnhof ble vigslet i
1419. Den var kirkerom for et
legmannssamfunn av gudsdyrkende
kvinner, ”de Begijnen”. De bodde i de
omkringliggende gårdsrom. Den
opprinnelige trekirken brant ned, sammen
med resten av Begijnhof og en stor del av
Amsterdam, under den store brannen i
1421 .

Den engelske reformerte kirke ble
grunnlagt som en del av den reformerte
kirken i Nederland, men har alltid hatt
engelske og skotske prester. På midten av
1700 tallet ble det knyttet sterke bånd med
Skottland og siden den gang har alle
kirkens prester kommet fra Skottland.
Menigheten er nå en del av den skotske
kirken, i det europeiske presbyteriet. Under
deres halvårlige møter er det representanter
fra den skotske kirkens 12 europeiske
menigheter til stede. Menigheten
representeres også av en av de eldre i
Amsterdam kapitlet av den nederlandske
reformerte kirke.
Vi er en voksende forsamling med nesten
400 medlemmer, og vi reflekterer over den
internasjonale ånd i Amsterdam og den
kristne tilstedeværelse i verden. Kirkerådet
som leder menigheten har vanligvis tolv
medlemmer, både diakoner og eldre, som
representerer menighetens bredde både
med hensyn til alder og bakgrunn.

Kapellet ble bygget opp igjen i sten og mur
mot slutten av det 15. århundre. Kirken var
stengt i en periode under reformasjonen, da
Borgermesteren forbød all annen
gudsdyrkelse enn den reformerte .
Bygningen ble stående ubrukt i lang tid,
bortsett fra at den ble brukt som
lagringsplass og vaskeplass for Begijnhof.
Da de engelsktalende troende i Amsterdam
ba om et sted å holde gudstjenester,
besluttet byens ledelse å gi dem bruken av
bygningen på Begijnhof. Den første
gudstjenesten fant sted i februar 1607 .
På slutten av 17. århundre ble bygningen
påbygget og ble menighetens offisielle
eiendom i 1812. Den gjennomgikk store
endringer i 1912 og ble restaurert igjen i
1970 .
En omfattende restaurering innvendig og
av kirkens fundament, fant sted sommeren
og høsten 2005. Menigheten samler nå inn
penger til restaurerings fondet.

Informasjon:
Website: www.ercadam.nl
Minister: Reverend John Cowie
JW Brouwersstraat 9, 1071 LH Amsterdam
Tel: 020 6722288
Fax: 020 6764895

