Português

Igreja Inglesa Reformada, Amesterdão

Guia breve para visitantes
“Amanhã de manhã, irei à Igreja Inglesa, tão serena à tarde, entre as cercas de espinhos, que parecem dizer:
In loco isto dabo pacem: Neste lugar reinará paz, diz o senhor: Amém, assim seja."
Vincent van Gogh
1

Ao entrar no átrio interior (B), vê-se uma porta à direita,
que dá acesso à sala do Conselho. Esta sala não está aberta
aos visitantes.

2.

Ao entrar na igreja, não deixe de observar as duas janelas
de estilo gótico, uma no átrio interior e a outra ao fundo
da igreja, que foram abertas de novo durante a restauraçao
de 1975. Mais adiante, encontra-se duas janelas menores
(2A), colocadas obliquamente na parede para iluminar o
púlpito que originalmente encontrava-se entre estas duas
janelas.

3.

Dentro da igreja há diversas bandeiras. A primeira é o
Estandarte Real Escocês, a segunda é uma réplica da
insígnia da batalha do Regimento Mackay, um dos
regimentos escoceses que lutaram nos Países Baixos
contra a Espanha, no século XVI, na Guerra dos Oitenta
anos. As outras bandeiras sao dos Países Baixos, da
Escócia, dos E.U.A, da Casa de Orange, do Canadá e do
Reino Unido.

4.

Ao chegar ao altar da igreja (E), ao olhar para trás, vê-se o
fundo da igreja onde encontra-se a caixa do orgão de
madeira cravada , do século XVIII, uma obra de Jacobo
Hulstmann, que foi restaurada em 1999. O orgão também
sofreu restauração, mais ou menos na passagem do
milênio, elaborado pela firma Flentrop de Zaandam,
seguindo exatamente os projetos originais de Christiaan
Müller que construíu o orgão no sec XVIII.

5 & 6. Diante do pequeno orgão, também construído por
Flentrop, encontra-se um atril, obra artesana de Nico
Onkenhout ( 1978 ). Neste atril estão gravados os símbolos
dos quatro evangelistas.
7.

Na mesa Eucarística há uma de nossas mais antigas
Biblías, do ano 1763.

8.

Atrás de onde está o coro está a nossa única janela
constituída de vitrais, um presente de Edward Bok dos
E.U.A do ano 1920 quando celebreu-se os 300 anos da
partida dos Pilgrim Fathers de Leiden para New York.
Muitos dos Pilgrim tinham vivido em Amsterdão.

9.

Ao lado do púlpito está a pia usada no batismo..

10. O púlpito está decorado com gravuras desenhadas por Piet
Mondriaan e gravadas por Edema van der Tuuk para
comemorar a subida da rainha Wilhermina ao trono em
1898. A Biblía no púlpito está suportada por um atril de
cobre doado à igreja em 1689 por Stadholder William III
de Orange e sua esposa Mary Stuart, quando se
converteram em monarcas da Grã-Bretanha.
11. Ao lado do púlpito está pendurada uma Cruz Céltica, um
presente da igreja Alle-Dag Kerk que organiza cultos em
holandês, todas as quartas-feiras, há vários anos.

12. A Porta ao lado direito do
púlpito conduz à sala dos
Diáconos ( D). Nas
paredes desta sala há
painéis onde estao
registrados os nomes dos
diáconos que serviram à
igreja no passado. Estes
nomes encontram-se
também registrados na
porta exterior desta sala.
13. Na parede meridional da
igreja, ao lado direito,
encontra-se um banco de
madeira gravada, que era
para o prefeito. No período
de 1907 a 1912, o púlpito
encontrava-se do lado
norte da igreja, e o banco
diretamente à sua frente.
14. Mais adiante, ao fundo, ao
lado do armário, observe a
figura do ceifeiro na pedra
sepulcral. As beatas foram
enterradas, na lama, no
chão da igreja até 1818;
depois desta data outras
pessoas, que compraram a
sepultura do conselho,
foram também enterradas,
entre eles o compositor
barroco Locatelli.
15. Na parede do fundo da
igreja, à esquerda, próxima
da saída, vê-se um
facsímile em moldura,
onde está registrado a primeira página, do primeiro sermão de
John Piaget, na igreja no dia 5 de fevereiro de 1607.
Gostaria de saber mais alguma coisa ?
Para informaçôes históricas mais detalhadas da igreja, das beatas
e do Begijnhof, temos à venda o livro, ‘The English Reformed
Church, its Setting and History’
“Dentro destas paredes ninguém será um estranho”

UMA CASA PARA UMA
CONGREGAÇÃO
INTERNACIONAL
A Igreja Reformada Inglesa acolhe muitas
pessoas que desejam assistir a um culto
em Inglês em Amsterdão. Além dos
devotos protestantes do Reino Unido, do
Canadá, dos E.U.A, da África e do Japão,
estão representadas muitas outras
nacionalidades na igreja aos domingos.
Segundo uma ênquete realizada durante
um culto, constatou-se que havia presente
vinte e cinco nacionalidades de mais de
vinte denominações.

HISTÓRIA DA
CONGREGAÇÃO

A IGREJA HISTORICA NO
BEGIJNHOF

A nossa congregação cresceu muito com o
passar dos anos. Os nossos cultos são
celebrados (inglês) desde 1607, sem
interrupção, exceto no período da ocupação
Alemã, durante a segunda Guerra Mundial
quando a igreja foi fechada.

A primeira igreja no Begijnhof foi
consagrada no ano 1419 e era o lugar de
culto para a comunidade leiga de monjas
( beatas ) que viviam nas casas do
Begijnhof. Um grande incêndio em 1421
destruiu não só a igreja de madeira e a
maior parte do Begijnhof como também
uma área significante de Amsterdão.

A Igreja Reformada Inglesa formou-se
dentro da igreja Reformada dos Países
Baixos. Sempre foi ministrada por pastores
ingleses ou escoceses. O primeiro pastor
foi nomeado no ano 1607. Desde a segunda
metade do século XVIII estabeleceram-se
fortes vínculos com a Escócia e desde
então os pastores são de origem escocesa.

Somos uma comunidade mista:
Refugiados, homens ou mulheres de
negócios, músicos, advogados, donas de
A nossa congregação faz parte da Igreja
casa, estudantes e tantos outros exemplos.
escocesa dentro do Presbitério Europeu.
Os representantes das doze Igrejas da
Há muitas pessoas que frequentam a
Congregação Escocesa Europeia reúnem-se
igreja toda a sua vida, outras vieram para
duas vezes por ano.
cá já adultos para estudar ou trabalhar na
Holanda.
A nossa congregação tem quase 400
membros e continua a crescer. Queremos
Estamos em íntimo contato com os
continuar refletindo o carácter
membros que trabalham fora da Holanda
internacional de Amsterdão e acima de
em organizações de ajuda como: Médicos
tudo o carácter universal da Igreja Cristã.
sem fronteiras na America do Sul e
O consistório que guia a congregação
Central e Dienst Over Grenzen em
consiste em doze membros que
Malawi.
representam a vasta congragação em idade
.
e em história

BEM-VINDOS

Damos os nossos bem-vindos a todos os
que desejam participar dos cultos aos
domingos pela manhã às 10:30. Todas as
atividades são em língua inglesa. Há uma
creche, uma escola de instrução religiosa
para jovens de forma que toda a família
possa vir à igreja. Depois do culto, os
visitantes e os membros reúnem-se no
Church’s Hall para tomar café juntos para
uma confraternização.
A Santa Ceia é celebrada nos primeiros
domingos de cada mês, Quinta-Feira
Santa e no Domingo de Páscoa. Realizase cultos especiais na Semana Santa e no
Natal. O coral participa nos cultos nos
segundos domingos de cada mês (exceto
em Julho e em Setembro).

No final do século XV, o Begijnhof e a sua
capela foram reconstruídos agora de pedra
e ladrilho. Durante a Reforma, a igreja foi
fechada por ordem dos prefeitos que
proíbiram todos os tipos de cerimónias
religiosas, exceto a Reformada.
Por um derterminado período o templo foi
utilizado para outros fins como, por
exemplo, armazém e lavatório para o
Begijnhof. Quando a comunidade inglesa
de Amsterdão solicitou aos prefeitos um
edifício para culto, foi concedido-lhes o
edifício vazio no Begijnhof. O primeiro
sermão ocorreu em 1607.
No final do século XVII a igreja foi
ampliada e passou oficialmente a ser
propriedade da congregação em 1812. A
sua distribuição sofreu alterações em 1912
e a igreja foi restaurada em 1970
Uma maior restauração das fundações e
renovação do interior da igreja foi feita do
Verão ao Outono de 2005. A congregação
está neste momento a juntar fundos para
equilibrar o défice no Pedido de Fundo de
Restauro (Restoration Appeal Fund).

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

