Po Polsku

Angielski Kościół Reformowany, Begijnhof Amsterdam

Krótki przewodnik dla zwiedzających
,Jutro wybieram się do angielskiego kościoła. Stoi taki spokojny wieczorami, pośrodku tego cichego Begijnhofu,
pomiędzy drzewami i wydaje się mówić ‘In loco este dato pacem’ – ‘W tym miejscu dam pokój mówi Pan’.
Amen, niech tak się stanie.”
Vincent van Gogh
1.

Przed wejściem przez wewnętrzne drzwi (B) zauważysz
drzwi po prawej stronie, prowadzące do Sali Rady
Parafialnej (C). Na jej ścianach wiszą tablice z
nazwiskami pastorów oraz starszych zboru, którzy służyli
w parafii od 1607 roku. Warto także zwrócić uwagę na
obraz przedstawiający wnętrze kościoła z okresu, gdy
kazalnica była usytuowana na północnej ścianie (po lewej
stronie, gdy wchodzisz do kościoła). Obecny układ kościół
uzyskał w 1912 roku.

2.

Wchodząc do kościoła, zwróć uwagę na dwa ciekawe
gotyckie okna, jedno nad gankiem, drugie już wewnątrz
kościoła, oszklone ponownie podczas renowacji z 1975
roku. Oprócz nich są jeszcze dwa mniejsze okna (2A),
umieszczone w ten sposób, aby oświetlić ambonę, która
znajdowała się niegdyś pomiędzy nimi.

3.

Wewnątrz kościoła znajduje się kilka flag. Pierwsza to
Królewski Sztandar Szkocji, a druga jest kopią sztandaru
wojennego jednego ze szkockich regimentów (Mackay),
których wiele walczyło z Hiszpanią o niepodległość
Holandii w XVI wieku. Inne flagi reprezentują Holandię,
rodzinę Orańską (holenderską rodzinę królewską), Wielką
Brytanię, Szkocję oraz Kanadę.

4.

Kiedy znajdziesz się na chórze (E), odwróć się. Na tylnej
ścianie kościoła osiemnastowieczny prospekt organowy,
wykonany przez Jakuba Hulstmana i odrestaurowany w
1999 roku. Same organy zostały odrestaurowane na przez
firmę Flentrop z Zaandamu i wtedy też przywrócono ich
oryginalny układ z XVIII wieku autorstwa Christiana
Müllera.

5 i 6. Naprzeciwko małych organów (także wybudowanych
przez firmę Flentrop), znajduje się pulpit z symbolami
czterech ewangelistów, wyrzeźbiony w 1978 roku przez
Nico Onkenhouta.
7.

Na stole komunijnym leży jedna z naszych najstarszych
Biblii, pochodząca z 1763 roku.

8.

Z tyłu chóru znajduje się nasz jedyny witraż, podarowany
w 1920 roku przez Edwarda Boka ze Stanów
Zjednoczonych z okazji 300-tnej rocznicy wypłynięcia
Ojców Założycieli z Lejdy do Nowego Świata. Wielu z
nich mieszkało wcześniej w Amsterdamie.

9.

Obok stopni na ambonę znajduje się chrzcielnica.

10. Ambona jest ozdobiona rzeźbionymi panelami projektu
Pieta Mondriaana i wykonanymi przez Edemę van der
Tuuk. Upamiętniają one wstąpienie na tron królowej
Holandii Wilhelminy (1898). Biblia leży na podstawce,
wspartej przez mosiężny pulpit, podarowany parafii przez
Wilhelma III Orańskiego oraz jego żonę Marię II Stuart,
kiedy oboje zostali wezwani do objęcia tronu Wielkiej
Brytanii.

11. Na ścianie obok ambony
wisi celtycki krzyż, dar od
wspólnoty Alle-Dag Kerk,
która organizuje
holenderskojęzyczne
nabożeństwa w naszym
kościele w każdą środę.
12. Drzwi po prawej stronie
ambony prowadzą do Sali
Diakonów (D). Na jej
ścianach wiszą tablice
zawierające nazwiska
diakonów naszej parafii.
Tablice z listami diakonów
wiszą także na ścianach
kościoła.
13. Wzdłuż południowej
ściany kościoła stoi Ława
Burmistrza. Stała ona na
niegdyś na wprost ambony,
gdy ta mieściła się na
północnej ścianie kościoła.
14. Obok kredensu w rogu,
zwróć uwagę na kosę na
jednej z płyt nagrobnych.
Beginki były chowane pod
posadzką kościoła aż do
1818 roku. Pochowano tu
także m.in. kompozytora
epoki baroku Locatellego i
inne osoby, które wykupiły
miejsce od rady
parafialnej.
15. Opuszczając kościół,
zwróć uwagę na tylną
ścianę po lewej stronie
przy drzwiach - znajduje się tam oprawiona kopia pierwszej
strony zapisków naszego pierwszego pastora Johna Pageta
mówiąca o tym, że wygłosił on tu swoje pierwsze kazanie 5
lutego 1607 roku.
Chcesz wiedzieć więcej?
Więcej wiadomości na temat bogatej historii naszego kościoła,
Beginek i ich klasztoru znjadziesz w broszurce “The English
Reformed Church in the Begijnhof, its Setting and History”, którą
można nabyć przy wyjściu z kościoła.
POŚRÓD TYCH ŚCIAN NIECH NIKT NIE BĘDZIE OBCYM.

MIĘDZYNARODOWA
WSPÓLNOTA
Angielski Kościół Reformowany jest
miejscem nabożeństw dla tych w
Amsterdamie, którzy pragną modlić się w
języku angielskim. Oprócz prezbiterianów
z Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanady,
Stanów Zjednoczonych, Afryki oraz
Japonii mamy także wśród nas
przedstawicieli innych wyznań. Spis
przeprowadzony w zeszłym roku wykazał
dwadzieścia pięć narodowości oraz ponad
dwadzieścia wyznań.
Jesteśmy mieszaną społecznością
uchodźców, przedsiębiorców, prawników,
muzyków, gospodyń domowych,
bankierów, studentów oraz wielu innych,
zbierających się, by razem modlić się i
wspierać. Niektórzy z nas są tutaj od
urodzenia, inni zaś dołączyli jako dorośli,
gdy przybyli do Holandii, aby pracować
lub studiować.
Utrzymujemy kontakty z osobami
pracującymi w organizacjach
humanitarnych poza Holandią takich jak
np. Lekarze Bez Granic, wspomagamy
także finansowo Szpital Misyjny Mulaje
w Malawi (Afryka).

SERDECZNIE WITAMY!
Serdecznie zapraszamy wszystkich,
którzy chcą wziąć udział w naszym
nabożeństwie w każdą niedzielę o 10:30
rano. Nabożeństwa odprawiane są w
języku angielskim. Dzieci mogą
skorzystać ze żłobka, szkółki niedzielnej
oraz z kościoła młodych, zatem można
przyjść do kościoła całą rodziną. Po
nabożeństwie zapraszamy wszystkich,
zarówno parafian jak i gości, na spotkanie
przy kawie w sali parafialnej.
Wieczerza Pańska (Komunia Święta) jest
sprawowana w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca, w Wielki Czwartek oraz w
Wielkanoc. Ponadto podczas Świąt
Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy
organizowane są dodatkowe nabożeństwa.
Wtedy też śpiewa nasz chór, który można
również usłyszeć w każdą drugą niedzielę
miesiąca, z wyjątkiem okresu od lipca do
września.

WSPÓLNOTA Z TRADYCJĄ
Nasza wspólnota podtrzymuje tradycję
angielskojęzycznych nabożeństw w sercu
Amsterdamu już od 1607 roku, z krótką
przerwą w okresie niemieckiej okupacji
podczas drugiej wojny światowej.
Angielski Kościół Reformowany został
założony w ramach Holenderskiego
Kościoła Reformowanego, ale zawsze
posiadał angielskiego lub szkockiego
pastora. W połowie XVIII-go wieku
parafia nawiązała ścisłe kontakty z
Kościołem Szkocji i od tamtej pory
pastorzy zawsze są powoływani ze Szkocji.
Nasza parafia należy do Kościoła Szkocji
(Church of Scotland) i wchodzi w skład
Prezbiteriatu Europy. Podczas obrad
prezbiteriatu, które odbywają się dwa razy
do roku, spotykają się przedstawiciele
dwunastu parafii europejskich Kościoła
Szkocji. Nasza parafia jest także
reprezentowana w amsterdamskim
dystrykcie Protestanckiego Kościoła
Niderlandów.
Jesteśmy rozwijającą się, prawie 400osobową parafią, odzwierciedlającą
międzynarodowy charakter nie tylko
Amsterdamu, ale i Kościoła
Chrystusowego na Ziemi. Rada Parafialna
składa się z dwunastu członków, diakonów
i starszych, reprezentujących naszą
zróżnicowaną wspólnotę.

HISTORIA KOŚCIOŁA W
BEGIJNHOF
Pierwszy, drewniany kościół w Beginażu
wzniesiono w 1419 i był on miejscem
modlitwy dla społeczności Beginek, które
mieszkały wokół otaczającego kościół
dziedzińca. Budynek ten, podobnie jak
większość Amsterdamu, strawił pożar w
1421 roku.
Pod koniec XV wieku kościół
odbudowano, tym razem z kamienia i
cegieł. W okresie Reformacji został
zamknięty, gdyż władze miejskie
zezwalały tylko na nabożeństwa
ewangelicko – reformowane (kalwińskie).
Budynek stał nieużywany przez jakiś czas,
z wyjątkiem okresu, gdy używano go jako
skład i pralnię dla okolicznych
mieszkańców. Zmiana nastąpiła, gdy w
odpowiedzi na prośbę Anglików
zamieszkałych w Amsterdamie, lokalni
rajcy przekazali im w użytkowanie
bezużyteczny i opuszczony kościół.
Pierwsze nabożeństwo odbyło się w lutym
1607 roku.
Kościół rozbudowano pod koniec XVII
wieku, zaś w 1812 roku parafia stała się
oficjalnie jego właścicielką. Wnętrze
zostało zmienione w 1912 roku, a także
poddane częściowej restauracji w latach
siedemdziesiątych XX wieku.
Gruntowny remont fundamentów oraz
renowacja wnętrza kościoła zostały
przeprowadzone latem i jesienią 2005
roku. Parafia obecnie zbiera środki, by
pokryć koszty tych remontów.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej:
Strona internetowa: www.ercadam.nl
Pastor: John Cowie
JW Brouwersstraat 9
1071 LH Amsterdam
Tel 020 6722288
Fax 020 6764895

