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Družební sbor v Beilen, Holandsko 
reformovaný sbor 

 

Partnerství mezi reformovaným sborem v Beilen 

a sborem Českobratrské církve evangelické v Liptále 
 

  
Pauluskerk 

 

Když už po léta docházelo k partnerským vztahům mezi západoněmeckými (NSR) a 

východoněmeckými (NDR) evangelickými sbory, rozhodla se reformovaná církev 

v Holandsku nabídnout podobnou akci sborům Českobratrské církve evangelické 

v Čechách a na Moravě. Sbory se měly navzájem kontaktovat, informovat a setkávat. 

Po nějaké době od vyhlášení této akce projevil i liptálský sbor zájem o kontakt 

s některým holandským reformovaným sborem.  Naše adresa byla zřejmě předána 

reformovanému sboru v Beilen, od něhož měla vyjít iniciativa k dalším akcím: 

 

K prvnímu kontaktu došlo 7. července 1994, kdy do nedělního shromáždění 

v Liptále přišli manželé Rieks a Dini Beulingovi, kteří se účastnili hromadného 

turistického pobytu ve Velkých Karlovicích – Miloňové. Po krátkém rozhovoru se 

vrátili do Miloňové, kde je pak navštívil farář Voda s manželkou.  

 

Podruhé přijeli manželé Beulingovi do Liptálu 12. září 1995. Zajímali se o dění ve 

sboru, pořídili si fotografie a také si prohlédli školu v Liptále. Sdělili nám, že v Beilen 

existují dva reformované sbory, a že tam byla zřízena skupina, která má rozvíjet styky 

s naším liptálským sborem. Oba sbory měly větší počet stálých pracovníků, kteří 

působí v různých odvětvích sborového života přímo v Beilen i v některých přilehlých 

obcích. Kdežto v našich sborech býval jeden stálý pracovník, který měl spolu s 

dobrovolníky na starosti všechny oblasti sborové práce od dětí až po dospělé a nadto 

ještě v určitých obdobích administraci uprázdněných sborů ve Vizovicích a 

Zádveřicích. 

 

Koncem roku 1995 došlo pozvání, aby zástupci sboru přijeli v únoru do Beilen, kde 

neděle 18. února 1996 bude v celém jejich sboru zaměřena k partnerství s Liptálem. 
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Hodlal jsem jet spolu s manželkou autobusovým spojem do Zwolle a odtud vlakem 

nebo autobusem do Beilen. To bychom se ovšem octli v kritické situaci, protože tam 

takto veřejná doprava neexistuje. Naštěstí nám manželé Petra a Eva Vaculíkovi 

nabídli, že nás do Beilen dovezou svým vozem. Do Beilen jsme přijeli pozdě večer 16. 

února 1996 a v neděli 18.2. jsme se účastnili bohoslužeb, při nichž jsme byli přivítáni 

a krátce jsem pozdravil beilenský sbor. V rámci bohoslužeb se konal křest, k němuž 

přišla i skupina asi 15 dětí, které si posedaly kolem rodičů a kmotrů. Tím se dávalo 

najevo rodičům i celému sboru, že křest nemá být jen jednorázovou slavnostní 

příležitostí, ale že se počítá s trvalou účastí pokřtěného dítěte v životě celého sboru.  

Večer jsem měl delší řeč při shromáždění v zaplněném sborovém sále. Mluvil jsem 

německy, překlad do holandštiny prý nebyl nutný.   

Odbor pro partnerství Beilen - Liptál nám chtěl přispět na cestovní výlohy částkou, 

kterou získali, když farář Dorgelo za určitý obnos navštěvoval v přestrojení za 

Mikuláše rodiny s dětmi. Manželé Vaculíkovi tento příspěvek nevyžadovali  a 

cestovní náklady hradili ze svých prostředků. Vrátili jsme se 19. února v 23:30 h za 

hustého sněžení, které už od Buchlovských kopců až po Liptál jízdu velmi 

znesnadňovalo. 

 

O kontakt mezi jednotlivými členy sborů jsme se pokusili tím, že nám z Beilen došla 

zásilka většího počtu vánočních pohlednic s adresami jednotlivých rodin. Ty jsme 

v rozdali účastníkům liptálských bohoslužeb, aby oni poslali pozdrav do Beilen a tak 

navázali osobní kontakty. Většinou však k trvalým kontaktům nedošlo až na manžele 

Vaculíkovy, kteří setrvali ve stálém kontaktu s manželi Mandemakrovými. Také 

manželé Vodovi setrvali ve stálém kontaktu s manželi Beulingovými, později 

s ovdovělou paní Dini Beuling.  

V rámci soukromých kontaktů byl pozván k osobní návštěvě do Beilen i pan Jaroslav 

Cedidla z pily. 

  
Stefanuskerk 

 

10.8.1996 Skupinka  Beilenských přijela na otevření přístavby k liptálské faře a 17.8. 

podnikli výlet  do Velké Lhoty, na Santov a Cáb. 

24.- 25.8. se účastnili Liptálských folklorních slavností. 
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5.-13.8.1997 Autobusový zájezd mládeže do Beilen. Přidala se i skupinka mladých 

z Jasenné spolu s jejich kazatelem Mikolášem.  

7.8. jsme byli přijati na radnici v Beilen, 8.8. výlet k moři. 

 

20.5.2001 Manželé Mandemakrovi přijeli na soukromou návštěvu k Vaculíkům  

21.5. jsme s nimi podnikli výlez na Vartovnu. 

 

25.5.2001 na den Nanebevstoupení přijel do Liptálu z Beilen autobusem početný 

pěvecký mužský sbor i s manželkami. Při jejich koncertu byl liptálský kostel do 

posledního místa zaplněný. O den později předvedli svůj program v Dolním kostele na 

Vsetíně a při svém návratu i v Praze, ale největší účast byla v Liptále. 

 

31.5. 2001 jsem podnikl s panem Mandemakrem výlet na Bumbálku a do Bílé. Cestou 

jsme byli kontrolováni pohraniční stráží, zdali jsme se nedopustili ilegálního 

překročení hranic. 

 

2. – 10.5.2002  Soukromá návštěva manželů Vaculíkových a Vodových na pozvání 

manželů Mandemakrových a paní Dini Beuling. 

   

Došlo i k setkání větší skupiny beilenských aktivistů s členy liptálského sboru, kde se 

jednalo o dalších aktivitách v rámci tohoto partnerství. 

 

Protože byl z Beilen projeven zájem o kontakt s evangelickou Diakonií, doporučili 

jsme, aby navázali kontakt i se vsetínským farářem Janem Hudcem, který pak vedl do 

Beilen skupinu, zajímající se o péči o postižené. 
 

Zpracováno: 9. únor 2017 

Jaroslav Voda, farář 

 

  
Beilen Antenne 
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Beilen Kompas 

 

 

 
Interier v Beilen 
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2005 – návštěva faráře Ko Hekmana a 2 členů sboru v Liptále 

 

červenec 2007 – návštěva z Beilen – 100 let kostela. Přivezli sbírku na zvon 1100 

euro.  

 
100 let kostela 1.7.2007 

 

2009 – v Beilen nový farář Remko Veldman. Návštěva několika členů v Liptále 

 

 
Návštěva u starosty 5.10.2009 
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2010 – návštěva z Beilen 

 
Rosenberští pozounéři 3.6.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více fotogalerie. 
 

Bohoslužby v Beilen můžete sledovat zde:  

http://www.kerkomroep.nl/#prov.php?pr=plaats&zt=beilen 

 

Webové stránky sboru v Beilen: http://www.pgbeilen.nl/ 

 


