Slovensky

Kostol anglickej reformovanej cirkvi v Begijnhofe, Amsterdam

Stručný sprievodca pre návštevníkov
„Zajtra ráno pôjdem do anglického kostola; leží tak pokojne v podvečer v tichom Begijnhofe medzi tŕňovými
živými plotmi, a akoby vravel „In loco isto dabo pacem“ – „Na tomto mieste odovzdávam pokoj,“ hovorí Pán.
Amen, tak nech sa stane.
Vincent van Gogh
1. Ako vchádzate do krytého vchodu (B), dvere napravo
vedú do miestnosti konzistória (C)
(Miestnosť nie je sprístupnená)
2. Vchádzajúc do kostola, všimnite si dve príťažlivé
gotické okná, jedno vo vchode, a druhé hneď vo
vnútri chrámu, zreštaurované v roku 1975. Za nimi sa
nachádzajú dve menšie okná (2A), ktoré pod uhlom
osvietili kazateľňu umiestnenú medzi nimi.
3. V chráme je niekoľko vlajok. Prvá je kráľovská
škótska štandarda, druhá je replikou bojovej
štandardy jedného zo škótskych regimentov
(Mackay), ktoré pomáhali Holandsku v boji o
nezávislosť od Španielska v 16. storočí. Zvyšné
vlajky reprezentujú Holandské kráľovstvo, Oranžský
rod, Spojené kráľovstvo, Škótsko a Kanadu
4. Pri vstupe do presbytéria (oltárna časť chrámu) (E) sa
obzrite dozadu smerom k vyrezávanej skrini organu z
18. storočia, práce Jacoba Hulstmana, zrenovovanej v
roku 1999. Organ samotný bol tiež prestavaný na
prelome tisícročia Flentropom zo Zaandamu podľa
originálnych plánov Christiana Muellera z 18.
storočia.
5 & 6 Pred malým organom (tiež postaveným
Flentropom), stojí pult so symbolmi štyroch
evanjelistov, rezba Nica Onkenhuta z roku 1977.
7. Na oltárnom stole leží jedna z najstarších biblií, z
roku 1763.
8. Za presbytériom je jediná vitráž, dar Edwarda Boka z
roku 1920 pri príležitosti 300. výročia vyplávania
Otcov pútnikov – Pilgrim Fathers – z Leidenu do
Nového sveta. Viacero Otcov pútnikov žilo v
Amsterdame.
9. Za kazateľňou je krstiteľnica.
10. Kazateľňa je ozdobená súpravou panelov podľa
návrhu Pieta Mondriaana vyrezaných E. van der
Tuukom pri príležitosti nástupu kráľovnej
Wilhelminy na trón v roku 1898. Biblia leží na polici
nad mosadzným pultom darovaným chrámu v roku
1689 Viliamom III. Oranžským a jeho manželkou
Máriou Stuartovnou.
11. Na stene pri kazateľni visí keltský kríž, dar Alle-Dag
Kerku, ktorá v chráme organizuje omše v

holandskom jazyku v
stredy už mnoho rokov.
12. Napravo od kazateľne
sú dvere, ktoré vedú do
sakristie. Zoznamy
kňazov, ktorí v chráme
slúžili sú na stenách z
oboch strán
chrámového múru pri
sakristii.
13. Pozdĺž južnej steny
kostola stojí
vyrezávaná starostova
lavica. V rokoch 1607
až 1912 bola presne
oproti kazateľni, ktorá
stála pri severnej stene
chrámu.
14. Všimnite si o kúsok
ďalej, vedľa skrine v
rohu, polmesiacový
výrez Smrtky s kosou
na jednej z pohrebných
tabúľ. Begyne (ženy
bez rehoľných sľubov
združené v asketických
spoločenstvách,
venovali sa modlitbám,
starali sa o chorých a
vyučovali dievčatá)
boli pochovávané pod
dlážkou kostola až do roku 1818; iní, ako napríklad
barokový skladateľ Locatelli, boli tiež pochovaní pod
dlážkou, avšak miesto si museli od kúpiť od
konzistória.
15. Pri odchode z chrámu, na zadnej stene je zarámovaná
presná kópia prvej strany zápisu, podľa ktorého mal
John Paget svoju prvú kázeň v chráme dňa 5. februára
1607.
Chcete sa dozvedieť viac?
Detailné dejiny chrámu, begýn a Begijnhofu sú spísané v
knihe „The English Reformed Church in the Begijnhof, its
Setting and History“, ktorá je na predaj.
„Medzi týmito múrmi nech nikto nie je cudzincom“

DOMOV MEDZINÁRODNEJ ĽUDIA S HISTÓRIOU
KONGREGÁCIE

HISTORICKÝ CHRÁM V
BEGIJNHOFE

Anglická reformovaná cirkev je
miestom pre ľudí v Amsterdame, ktorí
si želajú vzývať Boha na bohoslužbách
v anglickom jazyku. Podobne ako
Presbyteriáni zo Spojeného kráľovstva,
Holandského kráľovstva, Kanady, USA, Anglická reformovaná cirkev bola
Afriky a Japonska, aj iní sú prítomní v
založená Reformovanou cirkvou
chráme v nedeľné predpoludnia.
Holandska, vždy s anglickými a

Prvý chrám v Begijnhofe bol
posvätený v roku 1419 a poskytoval
miesto na bohoslužby spoločenstvu
begynám, ktoré žili v okolí. Drevený
kostol, spolu s Begijnhofom a veľkou
časťou Amsterdamu zničil požiar v
roku 1421.

škótskymi kňazmi. Uprostred 18.
storočia, kongregácia upevnila
zväzky so Škótskom a kňaz preto
odvtedy prichádza len zo Škótska.

Pred koncom 15. storočia, Begijnhof
a kaplnka boli prestavané použitím
tehly a kameňa. Počas reformácie bol
kostol zatvorený na základe zákazu
mestskej rady praktizovať iné ako
reformované vierovyznanie.

Naša kongregácia prekvitá už roky a
udržiava anglické bohoslužby v srdci
Amsterdamu od roku 1607, okrem
obdobia nacistickej okupácie počas 2.
svetovej vojny.

Sme zmiešaná komunita, utečenci a
profesionálni biznismeni, hudobníci a
právnici, ženy v domácnosti i bankári,
študenti a mnohí ďalší, ktorí sa
stretávajú na bohoslužbách a navzájom
sa podporujú. Niektorí sú v kongregácii
celý svoj život, iní prišli ako dospelí
študovať či pracovať do Holandského
kráľovstva.
Udržiavame kontakt s členmi, ktorí
pracujú v zahraničí ako Lekári bez
hraníc a zbierame prostriedky pre
nemocnicu misie Mulanje v Malawi.

VITAJTE
Vítame všetkých, ktorí by chceli prísť
na bohoslužby v nedeľné predpoludnia
o 10:30. Bohoslužby sú v anglickom
jazyku, deti majú samostatnú
starostlivosť nedeľnej školy a
mládežníkov, takže celá rodina môže
prísť do chrámu spoločne. Po
bohoslužbách sa podáva káva pre
návštevníkov a členov kongregácie.

Kongregácia je dnes súčasťou Cirkvi
Škótska v Presbytériu Európy (zahŕňa
všetky škótske kongregácie
kontinentálnej Európy). Na
Presbytériu sa dvakrát v roku
stretávajú zástupcovia 12 európskych
kongregácií. Kongregácia je tiež
zastúpená svojim starejším v
amsterdamskej synode Reformovanej
cirkvi Holandska.
Naša rastúca kongregácia má 400 členov
a odráža medzinárodný charakter
Amsterdamu a svetovej kresťanskej
cirkvi. Konzistórium, ktoré riadi
kongregáciu má 12 členov, kňazov i
starejších, ktorí zastupujú kongregáciu na
základe veku i povolania.

Sväté prijímanie sa vysluhuje v prvú
nedeľu v každom mesiaci, na Zelený
štvrtok a Veľkonočnú nedeľu. Iné
mimoriadne bohoslužby sú počas
Svätého týždňa a Vianoc. Tieto sú
sprevádzané zborom, podobne ako
bohoslužby v druhú nedeľu v mesiaci
(okrem letných prázdnin).

Budova bola nepoužívaná a miestami
slúžila ako práčovňa a sklad pre
Begijnhof. Po petíciách anglicky
hovoriacich veriacich v Amsterdame
sa mestskí páni rozhodli venovať im
opustenú budovu v Begijnhofe. Prvá
bohoslužba sa uskutočnila vo februári
1607.
Budova bola prestavaná do šírky
neskôr v 17. storočí a oficiálne sa
stala majetkom kongregácie v roku
1812. Jej vzhľad bol zmenený v roku
1912 a zrekonštruovaný v
sedemdesiatych rokoch.
Renovácie a rekonštrukcie pokračovali v
lete a na jeseň v roku 2005. Kongregácia
ešte stále zbiera prostriedky na
dorovnanie deficitu Fondu opráv.

Viac informácií:
Web: www.ercadam.nl
Kňaz: Reverend John Cowie
JW Brouwersstraat 9,
1071 LH Amsterdam
Tel: 020 672 2288
Fax: 020 676 4895
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