Türkçe

Amsterdam Begijnhoftaki İngiliz Reform Kilisesi

Ziyaretçilerimiz için rehber
Yarın sabah İngiliz kilisesine gidiyorum; dikenli çalıların arasında yer alan sessiz Begijnhof’ta akşamları
öylesine sakin bir şekilde duruyor ki, sanki şunu söylüyor: In loco isto dabo pacem: ‘Bu yerde sizlere huzur
vereceğim’ diyor Tanrı. Âmin, böyle olmasına izin ver.
Vincent van Gogh
1
İç sundurmaya (B) girdiğinizde, sağınızdaki kapı
sizleri Kilise Konsey Odasına (C) götürür. (Ancak Kilise
Konsey Odası ziyaretçilere açık değildir).
2
Kiliseye girdiğinizde, iki güzel Gotik pencere
dikkatinizi çeker, birisi sundurmada, diğeri ise kilisenin
hemen içerisinde yer alır, her iki pencere de 1976
yılındaki yenileme sırasında yeniden açılmıştır. Bu iki
pencerenin ötesinde daha küçük iki pencere (2A) yer alır,
minbere ışık verecek biçimde açılanmıştır.
3
Kilisenin içerisinde birkaç tane bayrak
bulunmaktadır. Bunlardan ilki İskoçya Kraliyet Sancağı
ve ikincisi İskoç alaylarından birinin 16. yüzyılda
Hollanda’nın İspanya ile olan bağımsızlık savaşları
sırasında yapmış olduğu bir mücadelenin kopyasıdır.
Diğer bayraklar Hollanda, Orange Evi, Birleşmiş
Kraliyetler ve Kanada’ya aittir.
4
Ayin merkezine (E) ulaşıp arkanıza baktığınızda,
kilisenin arkasında Jacob Hulstman’ın eseri olan ve 1999
yılında yenilenmiş ve 18. yüzyıl oyma işçiliğiyle
yapılmış org sandığını göreceksiniz. Orgun yapımı için
18. yüzyılda Christian Müller tarafından kilisede inşa
edilen orijinal orgların planları temel alınmış ve
Zaandam’ın Flentrop’u tarafından yeniden yapılmıştır.
5&6 Küçük pozitif org’un (yine Flentrop tarafından inşa
edilen) önünde, 1977 yılında Nico Okenhout tarafından
işlenmiş İncili-Şerif’in dört yazarının sembollerini
taşıyan kürsü yer alır.
7 Son Akşam Yemeği masasında 1763 tarihli eski
İncillerimizden biri yer alır.
8 Ayin merkezinin arkasında tek vitray penceremiz yer
almaktadır. 1920 yılında Birleşmiş Devletlerin Edward
Bok’u tarafından Haç Babalarının Leidendan Yeni
Dünya’ya Hareketi’nin 300. yüzyıl anısı adına hediye
edilmiştir. Haç Babalarının birçoğu önceleri
Amsterdam’da yaşamıştır.
9 Kürsü basamaklarının yanında vaftiz törenlerinde
kullanılan vaftiz kurnası yer alır.
10 Kürsü, Piet Mondriaan’nın tasarladığı oyma kaplamalarla
donatılmış ve Edema van der Tuuk tarafından Kraliçe
Wilhelmina’nın 1898 yılında tahta geçişi anısına
işlenmiştir. İncil, saf pirinçten yapılmış bir kürsü
tarafından desteklenen bir masada yer alır. Bu kürsü,
1689 yılında Vali III. William Orange ve eşi Mary Stuart
tarafından, Büyük İngiltere’nin birleşik krallıkları
olmaya davet edildikleri zaman kiliseye bağışlanmıştır.
11 Minberin yanındaki duvarda Keltik bir haç asılıdır, bu

haç yıllarca kilisemizde
Çarşamba günleri
Hollandaca ayinler
düzenleyen Alle-Dag
Kilisesi’nin bir
hediyesidir.
12 Minberin sağ tarafında
yer alan bir kapı Diyakoz
Ofisi’ne (D) açılır.
Diyakoz olarak
cemaatimize hizmet eden
kişilerin listesinin yer
aldığı panolar buradaki
duvarlara ve Diyakoz
Ofisi’nin dışında yer alan
kilise duvarına
yerleştirilmiştir.
13 Kilisenin güney duvarı
sırasında Vali’nin
işlenmiş sırası yer alır.
Minber kuzey duvarı
sırasında yer aldığında
(1607 ile 1912 yılları
sırasında), bu sırayla
Minber karşılıklı
duruyordu.
14 Daha ileride, köşede
bulunan dolabın yanında
yer alan mezar taşlarının
üstünde bulunan Ölüm’ün
orağı dikkatinizi çeker.
1818 yılına kadar
rahibeler kilisenin tabanı altına gömülüyorlardı, ayrıca
aralarında barok besteci Locatelli’nin de bulunduğu diğer
kişiler de Kilise Konseyinden satın aldıkları yerlere
gömülmüştür.
15 Kiliseden ayrıldığınızda, sol tarafta bulunan duvarın arka
tarafında, John Paget’ın ilk ayinini 5 Şubat 1607 tarihinde
gerçekleştirdiğine ilişkin tutanağın bir sureti bulunmaktadır.
Kilise hakkında daha çok bilgi edinmek ister misiniz?
Kilisenin zengin tarihi, Rahip ve Rahibeler ve Begijnhof
hakkında daha fazla bilgi veren The English Reformed Church
in the Begijnhof, its Setting and History başlıklı kitap burada
satışa sunulmaktadır.
“Bu duvarlar arasında kimsenin yabancı olmasına izin
vermeyin”

ULUSLAR ARASI BİR
CEMAATİN EVİ

BİR TARİHİ OLAN
İNSANLAR

BEGIJNHOFTAKİ TARİHİ
KİLİSE

İngiliz Reform Kilisesi Amsterdam’da
İngilizce dilinde dua eden birçok insanın
evidir. Birleşik Krallıklar’dan gelen
Presbeteryanlar, Hollanda, Kanada,
Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve
diğer birçok mezhep kilisede Pazar
sabahları temsil edilir. Son bir araştırma,
bir ayin sırasında yirmibeş milletin
yirmibeşten fazla mezhebi temsil ettiğini
ortaya koymuştur.

İkinci Dünya Savaşında Alman işgali
sırasında kısa bir dönem hariç, cemaatimiz
1607 yılından beri Amsterdam’ın kalbinde
İngilizce ibadetine devam ederek büyüdü.

Begijnhoftaki ilk kilise 1419 yılında
kutsanmış ve avlu çevresinde yaşayan ve
Begijn olarak adlandırılan rahipe topluluğu
için bir ibadet yeri olmuştur. Ahşaptan
yapılmış kilise, Begijnhofun çoğu ve
Amsterdam’ın önemli bir bölümü
1421’deki yangında kül oldu.

Bizler çeşitli bir topluluğuz: mülteciler, iş
adamları, müzisyenler ve avukatlar, ev
hanımları ve bankacılar, öğrenciler ve
birçok diğerleri ibadet etmek ve
birbirlerine destek olmak amacıyla bir
araya toplanmıştır. Bazıları hayatları
boyunca cemaatimizin bir üyesi olmuştur,
bazıları ise Hollanda’ya birer yetişkin
olarak okumaya veya çalışmaya gelmiştir.
Hollanda dışında Medecin sans Frontieres
ile birlikte çalışan üyelerimizle iletişimde
bulunuruz ve Malawi’de bulunan Mulanje
Mission Hastanesi’ne destek için fon
toplarız.

HOŞGELDİNİZ
Kapımız, Pazar sabahları saat 10: 30’da
düzenlediğimiz ayinlere katılmak isteyen
herkese açıktır. Bütün ayinlerimiz
İngilizce dilinde yapılmaktadır; çocuklar
için kreş, Pazar Okulu ve Küçük Kilise
bulunmaktadır, böylelikle bütün aile
kiliseye gelebilmektedir. Ayinden sonra
kilise salonunda ziyaretçilerimiz ve
cemaat üyelerimiz için kahve sunumu
yapılır. Kutsal Akşam Yemeği her ayın
ilk Pazar günü, Paskalyadan önceki
Perşembe ve Paskalya Pazarında kutlanır.
Kutsal Hafta ( Paskalyadan önceki hafta)
ve Noel zamanında da yapılan diğer özel
ayinler vardır. Her ayın ikinci Pazarında
yapılan ayinler gibi bu ayinler de kilise
koromuz tarafından yönetilir (Temmuz,
Eylül ve arası hariç).

İngiliz Reform Kilisesi her zaman,
Hollanda’da Reform Kilisesi altında
İngiliz ve İskoç papazları tarafından
düzenlenmiştir. Cemaat 18. yüzyıl
ortasında İskoçya ile bağlar kurmuş ve
papazlar o zamandan beri hep İskoçya’dan
gelmiştir.
Cemaat, Avrupa Kilise Yönetim
Kurulunda (Avrupa Presbyterisi) İskoçya
Kilisesinin tam bir parçasıdır. Yılda iki kez
yapılan Avrupa Kilise Yönetim Kurulu
toplantılarına İskoçya Kilisesinin Avrupa
Cemaatinin oniki temsilcisi katılır. Cemaat
aynı zamanda Hollanda Reform Kilisesinin
Amsterdam Bölgesel Kilise Yönetim
Kurulunda (Amsterdam Klassisi) cemaatin
bir büyüğü tarafından temsil edilir.
Bizler yaklaşık 400 üyeden oluşan ve
büyüyen bir cemaatiz. Amsterdam’ın ve
Hristiyan Kilisesi dünyasının uluslararası
doğasını yansıtmaya devam etmekteyiz.
Cemaate rehberlik eden Kilise Konseyi
oniki üyeden oluşur, bu oniki üye cemaatin
yaş ve arkaplanının genişliğini temsil eden
yardımcı ve büyüklerdir.

15. yüzyılın sonlarına doğru Begijnhof ve
küçük ibadet yeri taş ve tuğladan yeniden
inşa edildi. Reformasyon sırasında
Reformcu ibadet şekli hariç diğer bütün
ibadet şekilleri şehir valileri tarafından
yasaklandığında kilise kapatılmıştı. Bina,
ambar ve çamaşırhane bölümleri hariç bir
süre kullanılmadı. İngilizce olarak dua
eden kişiler Amsterdam’da ibadet etmek
için toplu halde bir dilekçe verdiler. Bunun
sonucunda, şehir valileri Begijnhofta
bulunan bu binanın kullanılmasına izin
verdi. İlk ayin 1607 yılının Şubat ayında
gerçekleştirildi.
Bina 17. yüzyılın sonlarına doğru
genişletildi ve 1812 yılında resmi olarak
cemaatin mülkiyetine geçti. Binanın planı
1912 yılında değiştirildi ve 1970lerde
yenilendi.
Tesislerin daha büyük bir şekilde
yenilenmesi ve kilisenin iç kısmının
onarılması 2005 yılının yaz ve
sonbaharında gerçekleştirildi. Cemaat şu
sıralarda Onarım Yardım Fonundaki
açıkları kapatmak için yardım topluyor.
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