Programma Plein van Siena
najaar 2016

800 jaar Dominicanen (1216-2016)

Plein van Siena, Rijnstraat 109 hs, 1079 HA Amsterdam
Telefoon: 020-4422009, info@pleinvansiena.nl - www.pleinvansiena.nl
Coördinator: Sandra Lindeman

Plein van Siena
De wereld is in beweging. Plein van Siena wil een plek zijn waar de
tekenen van de tijd verstaan worden. Een plek van uitzicht op een
toekomst van vrede. De verschillende activiteiten willen daar een
bijdrage aan leveren. Er zijn cursussen filosofie, avonden rond
literatuur, meditatiebijeenkomsten. Elke derde donderdag van de
maand is er lunchconcert verzorgd door studenten van het
Conservatorium van Amsterdam. Regelmatig is er een nieuwe expositie
van hedendaagse kunstenaars.
Gehuisvest in hetzelfde pand Rijnstraat 109:
de winkel van de Thomas van Aquino parochie.
Er zijn: nieuwe en antiquarische religieuze boeken,
kaarsen, kaarten en derde wereldproducten.
Zoekt u iets speciaals: wij gaan voor u op zoek.
U bent welkom:
Di t/m vrij: 13u. – 18u.
Zat.: 12u. – 17u.
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Programma najaar 2016
september
Wo 7 sep
Wo 7 sep
Wo 14 sep
Wo 14 sep
Do 15 sep
Za 17 sep
Za 17 sep
Wo 21 sep
Wo 21 sep
Wo 21 sep
Do 22 sep
Di 27 sep
Wo 28 sep
Do 29 sep
Vrij 30 sep

Liter leesgroep - Han Hoogakker, 16.00 uur
21
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10.45 uur
14
Everdien Hoek - De Spaanse Kapel in Florence en de
Orde der Dominicanen, 19.30 uur
13
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10.45 uur
14
Lunchconcert - 12.30 uur, 13.15 uur
12
Opening nieuw seizoen - 15.30 uur
22
Kort concert - 16.15 uur
22
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10.45 uur
14
Liter leesgroep - Han Hoogakker, 16.00 uur
21
Everdien Hoek - De Spaanse Kapel in Florence en de
Orde der Dominicanen, 19.30 uur
13
Waar blijft de kerk - Leo Oosterveen, 19.30 uur
16
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10.30 uur
11
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10.45 uur
15
Waar blijft de kerk - Leo Oosterveen, 19.30 uur
16
Filmgesprek, My old Lady, 19.30 uur
18

oktober
Wo 5 okt
Wo 5 okt
Do 6 okt
Di 11 okt
Di 11 okt
Wo 12 okt
Wo 12 okt
Wo 19 okt
Wo 19 okt
Do 20 okt
Za 22 okt
Di 25 okt
Di 25 okt

Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10.45 uur
Liter leesgroep - Han Hoogakker, 16.00 uur
Waar blijft de kerk - Leo Oosterveen, 19.30 uur
Mediteren, Antoinette van Gurp, 10.30 uur
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19.30 uur
Iconen schilderen - Nelia Langeveld , 13.00 uur
Lezing P. Cuypers - Wies van Leeuwen, 19.30 uur
Liter leesgroep - Han Hoogakker, 16.00 uur
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 13.00 uur
Lunchconcert, 12.30 – 13.15 uur
Excursie - Wies van Leeuwen, 14.00 uur
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10.30 uur
Evangelie van Johannes, Jan Engelen ,19.30 uur
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14
21
16
11
8
14
5
21
14
12
6
11
8

Wo 26 okt
Ma 27 okt
Vrij 28 okt
Zo 30 okt

Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 13.00 uur
Willem Jan Otten, 20.00 uur
Filmgesprek, Poetry, 19.30 uur
Zondagmiddagconcert - Duo Esmera, 15.00 uur

14
17
18
12

november
Wo 2 nov
Wo 2 nov
Wo 2 nov
Wo 2 nov
Di 8 nov
Di 8 nov
Wo 9 nov
Wo 9 nov
Do 10 nov
Vrij 11 nov
Wo 16 nov
Wo 16 nov
Wo 16 nov
Do 17 nov
Do 17 nov
Di 22 nov
Di 22 nov
Wo 23 nov
Wo 23 nov
Vr 25 nov
Wo 23 nov
Wo 30 nov
Wo 30 nov

Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10.45 uur
14
Liter leesgroep - Han Hoogakker, 16.00 uur
21
Rouwverwerking - Han Hoogakker, 19.30 uur
20
Iconen schilderen - Nelia Langeveld - 13.00 uur
14
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10.30 uur
11
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19.30 uur 8
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10.45 uur
14
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 13.00 uur
14
Dominicanen in Amsterdam; p. Niesen o.p.,
19.30 uur
7
Sint Maarten, 17.30 uur
9
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10.45 uur
14
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 13.00 uur
14
Liter leesgroep - Han Hoogakker - 16.00 uur
21
Lunchconcert, 12.30 – 13.15 uur
12
Barmhartigheid - Willem Marie Speelman, 19.30 uur
22
Mediteren- Antoinette van Gurp, 10.30 uur
11
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19.30 uur 8
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10.45 uur
14
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 13.00 uur
14
Filmgesprek, Osage Country, 19.30 uur
18
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10.45 uur
14
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 13.00 uur
14
Sinterklaas, tijdstip nog nader te bepalen
9
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december
Di 6 dec
Di 6 dec
Wo 7 dec
Wo 7 dec
Za 10 dec
Wo 14 dec
Wo 14 dec
Do 15 dec
Do 15 dec
Di 20 dec
Di 20 dec
Wo 21 dec

Mediteren - Antoinette van Gurp, 10.30 uur
11
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19.30 uur 8
Liter leesgroep - Han Hoogakker, 16.00 uur
21
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 13.00 uur
14
Amnesty International, 12.00 uur - 17.00 uur
19
Kind en Kerst, tijdstip nader te bepalen
9
Iconen schilderen, Nelia Langeveld, 13.00 uur
14
Lunchconcert, 12.30 – 13.15 uur
12
Vooruitlopend op Kerst- p. Niesen o.p. en Marieke Maes,
19.30 uur
10
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10.30 uur
11
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19.30 uur 8
Kind en Kerst, tijdstip nader te bepalen
9
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Geloof en spiritualiteit
Pierre Cuypers als broeder Dominicus
Pierre Cuypers stond als student bekend als ‘een braaf, talentvol jongeling,
hoewel men bepaald niet van godsvrucht sprak’. In later jaren daarentegen
ontwikkelt hij zich tot een katholiek architect bij uitstek. Veel brieven
getuigen van eerzucht, godsvrucht en devotie. Op zijn bidprentje staat in
1921 naast zijn titel ‘Architect der Rijks-Museumgebouwen’ ook vermeld: ‘Lid
van de Derde orde van den H. Dominicus’.
Wat houdt die karakterisering in? Welke relatie onderhield Cuypers tot de
orde der dominicanen en is die relatie zichtbaar in de architectuur en
decoratie van zijn bouwwerken?

Pierre Cuypers, bouwmeester (1827-1921)

Wies van Leeuwen, biograaf van Cuypers beantwoordt deze vragen. Hij
spreekt over leven en werk van Cuypers, de architect die een nadrukkelijk
katholiek stempel drukte op het Nederlandse landschap in de negentiende
eeuw. In het stedelijk silhouet van Amsterdam concurreerden zijn torens met
de trotse torens van Hendrick de Keyser.
De ontwerpen voor de dominicanen passeren de revue: het klooster te
Huissen, de gesloopte Dominicuskerk te Alkmaar, de restauratie van de
eveneens verdwenen dominicanenkerk te Nijmegen en tenslotte de in volle
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glorie bewaarde Dominicuskerk in de Amsterdamse Spuistraat. Naar deze
laatste kerk wordt tevens een excursie gehouden, met aandacht voor
architectuur en decoratie van de bijzondere gebouw.
Begeleiding: Wies van Leeuwen
Datum: wo 12 okt
Tijd: 19.30-21.30 uur
Kosten: € 9,Zaterdag 22 oktober om 14.00 – 16.00 uur excursie met Wies van Leeuwen
naar de Dominicuskerk, Spuistraat Amsterdam.

Begeleiding: Wies van Leeuwen
Datum: za 22 okt
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: € 9,-
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Dominicanen in Amsterdam
2015: 500 jaar dominicanen in Nederland.
2016: 800 jaar dominicanen.
2016: 90 jaar Thomas van Aquino parochie.
Dominicanen in Amsterdam. Hoe en wanneer komen ze er voor het eerst?
Waar hebben ze zich gevestigd? Wat was hun werk? Wat hebben zij in
Amsterdam meegemaakt in het veranderend getij?
Dominicaanse aanwezigheid in Amsterdam. Een avond van terugkijken en
vooruitzien…
In gesprek met p. A. Niesen o.p., pastor van de Thomas van Aquino parochie.

Begeleiding: p. Niesen, o.p.
Wanneer: do 10 nov
Tijd: 19.30 uur
Kosten: vrije bijdrage
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Op reis met Johannes
Een van de grote bronnen en kroongetuigen van het christendom is het
evangelie van Johannes. Johannes komen we volop tegen in onze cultuur, al
was het maar in woorden als “lam Gods”, “de beste stuurman staat aan de
kant”, “Abraham zien” als je vijftig wordt. Zoveel mannen en vrouwen
hebben namen afgeleid van Johannes : Johannes, Hans, Johan, Anna, Ans,
Marian en Jan. Zoveel schilderijen verbeelden scenes uit dit evangelie, zijn
gedicht of gecomponeerd bij teksten als : “raak mij niet aan”, “Jezus schreef
met zijn vingers in het zand.” De vrouw bij de bron. De bruiloft van Kana.
Nicodemus. De ongelovige Thomas.
Kortom, in het evangelie van Johannes is een bron aan het woord die al
eeuwenlang vloeit voor wie een beetje dorst heeft. Misschien denkt U: “Niet
voor mij.” Misschien vindt U dat U te weinig weet om aan dit avontuur mee
te doen. Maar wanneer U voor lief neemt dat het drie keer moeilijk of
vreemd is, de vierde keer zult U merken dat het begint te wennen, en dat de
bijbel een instrument met vele mogelijkheden en kansen is.
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Van oktober tot april komen we veertien keer bij elkaar rond Johannes. Er
wordt gelezen uit de bijbel. U krijgt een studievertaling, een kort en een
uitgebreider commentaar. Daarnaast komt er ondersteunend materiaal op
internet. U bent van harte welkom. Doe mee aan “op reis met Johannes”. Al
uw vragen en opmerkingen mogen er zijn.
Begeleiding: Jan Engelen
Wanneer: di 11 en 25 okt; 8 en 22 nov, 6 en 20 dec; 10 en 24 jan; 7 en 21
feb; 7 en 21 mrt; 4 en 18 apr
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Kosten: € 90,- te voldoen bij inschrijving.

Sint Maarten
Op vrijdag 11 november staat Plein van Siena weer klaar van 17.30 uur om
kinderen te ontvangen ter ere van St Maarten: het feest van delen.

Sint Nicolaas
Op woensdag 30 november wordt in Plein van Siena feest gevierd ter ere van
Sint Nicolaas met muziek en knutselen. Tijdstip nog nader te bepalen.

Kind en Kerst
In voorbereiding op Kerst wordt onderwijs gegeven en in gesprek gegaan met
kinderen van de basisschool. Op woensdag 14 en 21 december, tijdstip nog
nader te bepalen.
Begeleiding: Ingeborg de Lange
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Vooruitlopend op Kerst
“Overwegingen rond onze kerstviering. Met als uitgangspunt: ervaringen,
teksten en beelden.”
Begeleiding: p. Niesen o.p. en Marieke Maes
Wanneer: do 15 dec
Tijd: 20.00 uur.
Kosten: vrije bijdrage
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Stilte en Meditatie
Mediteren
Stil worden, onthaasten, we verlangen ernaar, maar het komt er vaak niet
van. Meditatie kan daarbij helpen. Het beoogt je weer bij je diepste zelf en bij
de Bron van ons bestaan terug te brengen. Mediteren is niet altijd
gemakkelijk. De weg naar binnen kan confronterend zijn. Daarom is het goed
te weten dat er begeleiding is. En de ervaring leert dat samen mediteren
gemakkelijker is dan in je eentje en dat het grote onderlinge verbondenheid
creëert.
In deze meditatiebijeenkomsten beoefenen we verschillende vormen, zoals
geleide meditatie, visualisatie, meditatie op teksten en op muziek. Vast
onderdeel van elke bijeenkomst is een gezamenlijke stilte van 20 minuten.
We mediteren op een stoel. Neem zelf een krukje mee als je anders wilt
zitten. Na afloop is er voor wie wil, koffie en thee.
Je kunt gewoon binnenlopen. Ervaring met meditatie is niet vereist. Mystieke
teksten en gedichten worden tijdens de les voorgedragen.
Antoinette van Gurp
Begeleiding: Antoinette van Gurp
Wanneer: di 27 sept; 11, 25 okt; 8, 22 nov ; 6, 20 dec
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
Kosten: € 5,- per keer
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Geloof en kunst
Lunchconcert
Iedere derde donderdag van de maand is er bij Plein van Siena een
lunchconcert door talentvolle musici. In het algemeen gaat het om studenten
van het Conservatorium van Amsterdam.
Begeleiding: Marieke Maes
Wanneer: do 15 sep, 20 okt, 17 nov, 15 dec .
Tijd: 12.30 – 13.15 uur
Kosten: vrije bijdrage
Extra concert op zondagmiddag 30 oktober aanvang 15.00 uur met Duo
Esmera: Una Cintina en Jean Sebastien Beauvais. Na afloop een glas wijn.

Duo Esmera
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De Spaanse Kapel in Florence en de Orde der
Dominicanen
De zogenaamde “Spaanse Kapel” in Florence was oorspronkelijk de oude
kapittelzaal van de kerk Santa Maria Novella. Gebouwd na 1350, werd de
ruimte rond 1540 door Eleonora van Toledo, echtgenote van hertog Cosimo I,
bestemd voor de Spanjaarden uit haar gevolg. Vandaar de naam: Spaanse
Kapel. De kapel is versierd met fresco’s die lange tijd werden toegeschreven
aan Andrea da Firenze (ca. 1355). Het thema van de decoratie is: de
Dominicaner Orde en de door haar gewezen weg naar verlossing. Te zien zijn
o.a. “De triomf van Thomas van Aquino”, en de “Chiesa Militante” (missie,
werk en triomf van de Dominicaner Orde). In deze lezing geven we een
uitgebreid beeld van de schilderingen en gaan we in op de betekenis van
Thomas van Aquino voor de Dominicanen.

Begeleiding: Everdien Hoek
Wanneer: wo 14, 21 sep
Tijd: 19.30 uur
Kosten: € 9,13

Dans voor kinderen
Dans voor kinderen van 3, 4, 5 jaar. Bij voldoende aanmeldingen ook andere
leeftijdsgroepen.
Elke week je even onderdompelen in een avontuur vol beweging vanuit een
prentenboek of thema. Fantasie, verhaal en fijne muziekjes!
En een heerlijke creatieve en rustige afsluiting.
Renske te Witt
Begeleiding: Renske te Witt
Wanneer: iedere woensdag vanaf 1 september. Van 10.45 -11.45 uur. Niet
in de schoolvakanties.
Kosten: € 7,-

Iconen schilderen
Altijd al een icoon willen leren schilderen? In deze cursus gaat u een icoon
schilderen volgens de eeuwenoude Kretenzische techniek en leert u alle
regels van de traditie van waaruit de icoon is voortgekomen.
Iconen schilderen
In deze cursus van 12 weken maken de schilders kennis met een
eeuwenoude traditie en schilderen een eenvoudige icoon volgens de
Kretenzische techniek. Men kan kiezen uit een aantal voorbeelden zoals
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Moeder Gods, Christus of de engel Michael. Wij werken met bladgoud,
natuurlijke kleurpigmenten en schilderen op een houten plank met de eitemperatechniek. Alle regels, termen en materialen komen aan bod en aan
het einde van de cursus heeft men de icoon in principe af. Meer gevorderde
schilders kunnen tevoren in overleg hun te schilderen icoon kiezen.
Beginnende en meer gevorderde schilders werken naast elkaar en krijgen
individueel begeleiding.
In deze cursus zullen we ook stilstaan bij de geschiedenis van de iconen en
daarnaast lezen we wekelijks het iconenschildersgebed.

Begeleiding: Nelia Langeveld.
Wanneer: vanaf 12 oktober, 12 woensdagmiddagen van 13.00 - 16.00 uur.
Kosten: € 220,- incl. materiaalkosten zoals een geprepareerde
mahoniehouten plank, iconenvoorbeeld, voortekening, bladgoud en pigment.
Na inschrijving ontvangt u een aantal weken voor de cursus een korte
materialenlijst.
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Geloof en samenleving
Waar blijft de kerk
Leescursus: de kerk: kansloos of kansrijk?
De kerk lijkt te 'verdampen', zoals sociologen beweren. Moeten we de kerk
opkalefateren, aantrekkelijk maken? Of moeten we opnieuw zelf leren
luisteren naar het woord van God dat gemeenschap sticht en waaruit de kerk
leeft? Lekendominicaan en theoloog Erik Borgman schreef onlangs een
bevlogen en veelgelezen boek over wat wel en wat niet belangrijk is in het
kerk-zijn. Hij gaat daartoe te rade bij o.a. de Schrift en belangrijke
documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. God roept zich een
gemeenschap bijeen te midden van het chaotische leven van vandaag. Voor
wie het verstaan wil...

We lezen: Erik Borgman, Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in
tijden van afbraak, Baarn/Antwerpen 2015
Vóór elke bijeenkomst lezen we een aantal bladzijden, waarover we met
elkaar in gesprek gaan.
Voor de eerste avond lezen we de inleiding en de hoofdstukken 1 en 2 (pag. 9
t/m pag. 56).
De tweede avond: hoofdstukken 3 en 4 (pag. 57 t/m pag. 100).
De derde avond: hoofdstukken 5 en 6 plus het Nawoord (pag. 101 t/m pag.
145).
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Begeleiding: Leo Oosterveen, o.p.
Wanneer: do 22 sep; do 29 sep; do 6 okt
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Kosten: € 9,- per keer

Willem Jan Otten
Willem Jan Otten over Christian Wiman, Mijn heldere afgrond.
Willem Willem Jan Otten, schrijver van poëzie, essays, toneel en romans,
ontdekte in de zomer van 2015 een bijzonder boek van de Amerikaanse
dichter Christian Wiman. Wiman schrijft in dit boek over God, geloof, poëzie,
leven, liefde en lijden. In het boek zijn verschillende gedichten opgenomen
van Wiman zelf en van anderen. Willem Jan Otten heeft dit boek van een
'moderne gelovige' vertaald onder de titel: Mijn heldere afgrond.
Op donderdag 27 oktober om 20.00 uur gaat Willem Jan Otten in gesprek
met Marieke Maes over geloof en poëzie en andere thema's uit thema's uit:
Mijn heldere afgrond.
Christian Wiman, Mijn heldere afgrond. Vertaald door Willem Jan Otten.
Uitgeverij Brandaan 2016
Wanneer: do 27 okt
Tijd: 20.00 uur
Kosten: € 9,-
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Filmgesprek met vriendenkring
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, is even waar als zien en zien is twee. Gebruik je
ogen, wat hoor je, en hoe ondersteunt het geluid het beeld ... Er is zoveel te
zien. Het zal de film sterker maken, wanneer die bestand is tegen ogen die
zien en oren die willen horen. We doen deze filmcursus als een vriendenclub.
Iedereen is van harte uitgenodigd voor dit experiment.
Jan Engelen
Wanneer: vrij 30 sep, 28 okt, 25 nov
Tijd: 19.30 uur
Kosten per keer: vrije bijdrage
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Amnesty International
Elk jaar op 10 december klimmen we in de pen. Verspreid over de hele
wereld, schrijven mensen die dag in bibliotheken, buurthuizen, scholen,
supermarkten en cafés miljoenen brieven en kaarten. Ze schrijven voor
mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden
om wie ze zijn, die gedwongen werden te trouwen of vastgezet werden
omdat ze voor hun mening uitkwamen. Zo ook in het Plein van Siena van
12.00-17.00 uur.
Wanneer: za 10 dec
Tijd: 12.00 – 17.00 uur
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BIJEENKOMST ROUWVERWERKING
Deze bijeenkomst houden we voor hen die korte of langere tijd geleden een
dierbare hebben verloren en andere geïnteresseerden. Met elkaar willen we
dan stilstaan bij het verlies en wat het allemaal teweeg heeft gebracht. Een
ervaring, die vaak gedeeld wordt is dat de belangstelling voor hen, die na het
overlijden moeten achterblijven snel minder wordt. Wat dan rest is stilte…Nu
de donkere maanden zich weer aandienen laat het verlies zich extra voelen.
Tijdens de bijeenkomst zullen de verschillende fases van rouw aan bod
komen. Maar er is ook ruimte om naar elkaars verhalen te luisteren en onze
gevoelens met elkaar te delen.

De schreeuw, Edward Munch

Begeleiding: Han Hoogakker
Wanneer: wo 2 nov
Tijd: 19.30 uur
Kosten: € 9,20

LEESGROEP
Leesgroepen zijn in ons land heel populair. En terecht, want wat is nou leuker
dan met elkaar je bevindingen en meningen te delen over hetgeen je gelezen
hebt. Het literaire tijdschrift LITER, waarin moderne literatuur, kunst en het
christendom elkaar ontmoeten, biedt daartoe een uitstekende gelegenheid.
In dit kwartaaltijdschrift staan fragmenten van boeken, gedichten en
tekeningen en andere vormen van beeldende kunst rond verschillende
interessante thema’s, die genoeg gespreksstof opleveren. Rond LITER willen
we een leesclub vormen, die overdag op gezette tijden in de winkel van het
Plein van Siena bij elkaar komt. Samen lezen we dan een fragment of kijken
we naar een tekening vanuit de gedachte dat elke mening telt en elke
gedachte ertoe doet. En dat alles in een ongedwongen sfeer. De
bijeenkomsten sluiten we telkens af met een drankje.
Begeleiding: Han Hoogakker
Wanneer: 7, 21 sep, 5, 19 okt, 2 en 16 nov, 7 dec
Tijd: 16.00 uur
Kosten: vrije bijdrage
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Barmhartigheid doen veronderstelt barmhartigheid
ontvangen. Die visie van die andere Franciscus
We lezen gedeelten uit de bul waarmee Paus Franciscus het jubeljaar van de
barmhartigheid afkondigde. Ik ben vooral benieuwd of de Kerk, van instituut
tot aan iedere gelovige, in staat is zelf de positie in te nemen van degene die
barmhartigheid nodig heeft. Ik wil zo graag lief zijn, en grootmoedig, en dat
iedereen dat ziet. Maar dat ik liefde nodig heb, en dat iedereen dat ziet, dat
beschaamt mij. Maar alleen wie schaamte voelt kan vergeven. Toch ook weer
een franciscaans verhaaltje, op het eind.

Begeleiding: Willem Marie Speelman
Datum: do 17 nov
Tijd: 19.30 uur
Kosten: € 9,-

Opening nieuw seizoen
Tijdens de opening van het nieuwe seizoen op zaterdag 17 september om
15.30 uur is een nieuwe expositie te zien en om 16.15 wordt er een kort
concert verzorgd door studenten van het Amsterdams Conservatorium. Tot
en met 9 juli is het werk van Mary Koning ‘Stadsgezichten’ nog te zien in Plein
van Siena. Voor informatie: zie www.pleinvansiena.nl
Wanneer: zaterdag 17 september aanvang 15.30 uur, 16.15 uur kort concert.
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800 jaar Dominicanen (1216-2016)
Het jaar 2016 is voor Dominicaanse mensen een jubileumjaar.
800 jaar zijn mensen op reis in de geest van Dominicus. Wat bezielt hen?
In november 2015 werd het jaar van vieren en gedenken geopend.
Ook Plein van Siena staat in de Dominicaanse traditie.
In dit programmaboekje worden enkele activiteiten aangeboden speciaal in
het kader van dit jubileumjaar. Zie op p. 5, 7 en 13.
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Begeleiders
Jan Engelen: theoloog, tot 2007 docent catechese, hoofdredacteur Kerugma
Antoinette van Gurp: geestelijk begeleidster
Marieke Maes: theologe en filosofe, docente in het hoger onderwijs
p. A. Niesen o.p.: pastor Thomas van Aquino parochie
Renske te Witt: dansdocente
Leo Oosterveen o.p.: theoloog en filosoof
Everdien Hoek: kunsthistoricus en theologe.
Ingeborg de Lange: leerkracht basisschool
Nelia Langeveld: Nelia Langeveld, iconenschilder. Leerling bij Jan Verdonk.
Han Hoogakker: pastoraal werker
Willem Marie Speelman: universitair docent Tilburg
Wies van Leeuwen: biograaf van Pierre Cuypers
Willem Jan Otten: dichter en schrijver van romans, toneel en essays

Meer informatie over het programma
Het laatste nieuws over de lunchconcerten en de exposities en eventuele
andere nieuwe activiteiten kunt u vinden op www.pleinvansiena.nl.

Aanmelden
Voor alles graag tijdige aanmelding bij Sandra Lindeman.
Betaling graag op bankrek. NL 72 RABO 0143869450 t.n.v. Plein van Siena,
o.v.v. cursusnaam. Alles vindt plaats op: Rijnstraat 109 hs tenzij anders
aangegeven. Wijzigingen in het programma voorbehouden; zie event.
website. Bij te geringe deelname kan een activiteit worden geannuleerd.
Info via: info@pleinvansiena.nl of tel. 020-4422009.
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