Română

Biserica Reformată Engleză în Begijnhof, Amsterdam

Scurt Ghid pentru Vizitatori
“Mâine dimineaŃă mă voi duce la biserica Engleză ; arată atât de paşnică , seara În liniştea din Begijnhof printre
baricadele de spini, şi pare să zică:in loco isto dabo pacem: În locul acesta voi da pace, spune Domnul. Amin, aşa să fie.”

Vincent van Gogh

1 Când intraŃi în curtea din interior (B), uşa din dreapta
dumneavoastră duce spre Camera Comitetului
(Consistoriul) (C). Consistoriul nu este deschis pentru
vizitatori.)
2 Intrând în biserică, observaŃi două ferestre gotice
atractive, una în gradină iar cealaltă chiar înăuntrul
bisericii, ambele deschise din timpul restaurării din
1975. În spatele lor sunt două ferestre mai mici (2A),
poziŃionate în aşa fel încât să dea lumină amvonului
când acesta este plasat între ele.
3 Există câteva steaguri în biserică. Primul reprezintă
Steagul Regal al ScoŃiei iar al doilea este o replică a
steagului de bătălie al unui regiment ScoŃian (Mackay)
unul dintre cele care au luptat în Olanda în timpul
luptelor pentru independenŃă faŃă de Spania din secolul
16. Alte steaguri sunt ale Olandei, Casa Orange, Marea
Britanie, ScoŃia şi Canada.
4 Când ajungeŃi la navă (E), priviŃi înapoi şi veŃi vedea în
partea din spate a bisericii scheletul orgii, construit în
secolul 18 de către Jacob Hulstman şi reconstruită în
1999. Orga a fost de asemenea reconstruită la trecerea
dintre milenii de către Flentrop Zaandam după planurile
originale ale orgii din secolul 18 construită în biserică
de către Christian Muller.
5 & 6 În faŃa orgii mai mici (de asemenea construită de
Flentrop), se află pupitrul ce poartă simbolurile a patru
evanghelişti, sculptate în 1977 de către Nico Onkenhout.
7 Pe Masa Cinei se află una dintre primele noastre Biblii,
datată din 1763.
8 În partea din spate a navei se află singura fereastră din
sticlă pictată, primită cadou în 1920 de la Dl. Edward
Bok din U.S.A. cu ocazia aniversării a 300 de ani de la
plecarea PărinŃilor Peregrini din Leiden spre Noua
Lume. MulŃi dintre PărinŃii Peregrini au trăit anterior în
Amsterdam.
9 Lângă treptele amvonului se află baptistierul.
10 Amvonul este decorat cu un set de plăci gravate,
desenate de Piet Mondriaan şi gravate de Edema van der
Tuuk pentru a comemora urcarea la tron în 1898 a
Reginei Wilhelmina. Biblia stă pe un minunat stativ din
alamă donat bisericii în 1689 de către guvernatorul
William al III-lea de Orange şi soŃia sa Maria Stuart
când au fost chemaŃi să fie co-monarhi ai Marii Britanii.
11 Pe peretele de lângă amvon atârnă o cruce Celtică,
cadou de la Alle-Dag Kerk care organiza Miercurea,

servicii în biserica
noastră timp de mulŃi ani
12 În partea dreaptă a
amvonului o uşă duce la
Biroul Diaconilor (D).
Liste cu cei care au slujit
congregaŃiei ca şi diaconi
sunt afişate aici pe pereŃi,
precum şi pe peretele
bisericii din afara
Biroului Diaconilor.
13 De-a lungul peretelui de
sud al bisericii se află
sculptată Strana
Burgomaster. Când
amvonul era situat pe
peretele din partea de
nord (din 1607 până în
1912), strana era în faŃa
lui.
14 Mai departe, după
dulapul din colŃ,
observaŃi secera
Secerătorului NecruŃător
pe una din plăcile de
înmormântare. Până în
1818, sub podeaua
biserici erau îngropaŃi
beguini; alŃii, printre care
şi componistul baroc
Locatelli, au fost
îngropaŃi sub plăcile de
înmormântare de
asemenea, cumpărându-şi locul de la Consistoriu.
15 Cum ieşiŃi din biserică, pe peretele din spate pe stânga
este o reproducere înrămată a primei pagini dintr-un editorial
în care este menŃionat faptul că John Paget şi-a predicat prima
predică în biserică pe 5 Februarie 1607.

DoriŃi să aflaŃi mai multe?
Pentru mai multe detalii despre istoria bogată a bisericii,
Beguinii şi Begijnhof, vezi The English Reformed Church in
the Begijnhof, its Setting and History, de vânzare aici.
Între aceşti pereŃi nimeni să nu fie străin

Vă rugăm returnaŃi ghidul după folosire
CASĂ PENTRU O
CONGREGAłIE
INTERNAłIONALĂ
Biserica Engleză Reformată găzduieşte
mulŃi oameni care doresc să se închine în
limba engleză în Amsterdam.
Prezbiterieni din U.K., Olanda, Canada,
S.U.A., Africa şi Japonia precum şi multe
alte denominaŃii sunt reprezentate în
biserică în fiecare Duminică dimineaŃa.
Printr-un sondaj recent s-au relevat
douăzeci şi cinci de naŃionalităŃi prezente
în timpul unui serviciu din mai mult de
douăzeci de denominaŃiuni.
Suntem o comunitate mixtă: refugiaŃi şi
oameni de afaceri profesionişti, muzicieni
şi avocaŃi, casnice şi bancheri, precum şi
mulŃi alŃii, toŃi adunându-ne să ne
închinăm şi să ne susŃinem unul pe
celălalt. Unii au fost în congregaŃie toată
viaŃa lor, alŃii au venit când au fost adulŃi
să studieze sau să muncească în Olanda.
Păstrăm legătura cu membri care lucrează
în afara Olandei cu Medecins sans
Frontieres, şi strângem fonduri pentru a
ajuta Spitalul Misiune Mulanje din
Malawi.

BINE AłI VENIT
Bine venim pe toŃi cei ce vor să ni se
alăture nouă la serviciile de Duminica
dimineaŃa la 10:30. Toate serviciile
noastre sunt în limba Engleză ; copii sunt
îngrijiŃi la o creşă, Şcoală Duminicală şi
biserică Junioară astfel încât toată familia
să poată veni la biserică. După serviciu
există un timp de cafea în camera bisericii
pentru toti vizitatorii şi membrii
congregaŃiei.
Cina Sfântă este sărbătorită în prima
Duminică a fiecărei luni precum şi Luni,
Joi şi Duminica de Paşti. Mai sunt şi alte
servicii speciale în Săptămâna Mare şi de
Crăciun. Acestea sunt conduse de corul
nostru, precum şi serviciile din a doua
duminică a fiecărei luni (excepŃie fiind
din Iulie - Septembrie)

OAMENI CU O ISTORIE
CongregaŃia noastră a înflorit de-a lungul
anilor, Ńinând slujirea Engleză în inima
Amsterdamului încă din 1607, cu excepŃie
o scurtă perioadă în timpul ocupaŃiei
Germane în cel de-al Doilea Război
Mondial.
Biserica Reformată Engleză a fost
formată de biserica Reformată în Olanda,
totdeauna cu păstori englezi şi ScoŃieni. La
mijlocul secolului 18, congregaŃia a stabilit
legături cu ScoŃia;de atunci, păstorul a
venit totdeauna din ScoŃia.
În prezent, congregaŃia face în întregime
parte din Biserica ScoŃiană în Prezbiteriul
Europei. La cele două servicii anuale, la
Prezbiteriu participă reprezentanŃi din
douăsprezece congregaŃii europene ai
Bisericii ScoŃiene. De asemenea,
congregaŃia este reprezentată de un
membru de comitet la Amsterdam Classis a
Bisericii reformate Olandeze.
Suntem o congregaŃie în creştere de
aproape 400 de membrii şi continuăm să
reflectăm caracterul internaŃional al
Amsterdamului şi al lumii Bisericii
Creştine. Consistoriul, care ghidează
congregaŃia este organizat de obicei din
doisprezece membrii, diaconi precum
bătrâni, care reprezintă suflarea
congregaŃiei în vârstă şi istoric.

BISERICA ISTORICĂ DIN
BEGIJNHOF
Prima biserică în Begijnhof a fost
consacrată în 1419 şi oferea un locaş de
închinare pentru comunitatea de călugăriŃe,
Begijnen sau Beguini care locuiau în curtea
din jur. Biserica de lemn împreună cu
majoritatea din Begijnhof şi o parte
semnificativă din Amsterdam au fost arse
într-un incendiu în 1421.
Spre sfârşitul secolului 15 Begijnhof şi
capela sa au fost reconstruite din piatră şi
cărămidă. În timpul Reformei, biserica a
fost închisă când părinŃii oraşului au
interzis altfel de închinare decât cea
Reformată.
Clădirea a stat nefolosită pentru un timp
doar ca o magazie şi spălătorie în
Begijnhof. Când slujitorii vorbitori de
limba Engleză din Amsterdam, au
petiŃionat pentru un loc în care să se
închine, părinŃii oraşului au decis să le dea
în folosinŃă clădirea din Begijnhof. Primul
serviciu a avut loc în Februarie 1607.
În a doua jumătate a secolului 17, clădirea
a fost extinsă iar în 1812 a devenit oficial
proprietatea congregaŃiei. PrefaŃa a fost
schimbată în 1912 şi a fost restaurată în
anii 1970.
În vara şi toamna anului 2005 s-a
desfăşurat o altă mare restaurare a fundaŃiei
şi interiorului bisericii. În prezent,
congregaŃia strânge fonduri pentru a
acoperi deficitul din Fondul de Cerere
pentru Renovări.

Pentru mai multe informaŃii:
Website: www.ercadam.nl
Slujire: Preot John Cowie
JW Brouwersstraat 9,
1071 LH Amsterdam
Tel: 020 672 2288

