Programma Plein van Siena
najaar 2017

Siena (2016), beeldend kunstenaar Janneke Viegers

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 2017
september
Di 5 sep
Wo 6 sep
Vrij 8 sep
Wo 13 sep
Za 16 sep
Di 19 sep
Di 19 sep
Wo 20 sep
Do 21 sep
Vrij 22 sep
Wo 27 sep
Do 28 sep
Vrij 29 sep

Mediteren, Antoinette van Gurp, 10:00
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10:45
Leesgroep - Han Hoogakker, 14:00
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10:45
Opening nieuw seizoen - 15:30
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Evangelie van Johannes, Jan Engelen , 19:30
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10:45
Pinturicchio, Everdien Hoek, 19:30
Leesgroep - Han Hoogakker, 14:00
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10:45
Leven tussen hemel en aarde Rudi te Velde, 20:00
Film- Jan Engelen, Die Fälscher, 19:30

11
17
22
17
23
11
6
17
14
22
17

Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Evangelie van Johannes - Jan Engelen , 19:30
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10:45
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 12:30
Leesgroep - Han Hoogakker, 14:00 uur
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10:45
Maarten Luther – Andreas Wöhle, 20:00
Iconen schilderen - Nelia Langeveld , 12:30
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19:30
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10:45
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 12:30
Lunchconcert, 12:30 - 13:15
Leesgroep - Han Hoogakker, 14:00
Wandeling – Han Hoogakker 10:00

11
6
17
18
22
17
5
18
6
17
18
13
22
12

8
21

oktober
Di 3 okt
Di 3 okt
Wo 4 okt
Wo 4 okt
Vrij 6 okt
Wo 11 okt
Wo 11 okt
Wo 11 okt
Di 17 okt
Wo 18 okt
Wo 18 okt
Do 19 okt
Vrij 20 okt
Ma 23 okt
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Wo 25 okt
Vr 27 okt
Zo 29 okt
Di 31 okt

Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 12:30
Film, Jan Engelen, Stellet Licht, 19:30
Zondagmiddagconcert - Una Cintina, 15:00
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19:30

18
21
23
6

Erasmus - Ben Vedder, 20:00
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10:45
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 12:30
Sint Maarten - Olga de Vries, 17:30
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19:30
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10:45
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 12:30
Lunchconcert, 12:30 - 13:15
Zondagmiddagconcert- Ambre Amos, 15:00
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10:45
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 12:30
Genadeklap – Willem Jan Otten, 20:00
Film - Jan Engelen, The tree of life, 19:30
‘Annunciatie anders’- Everdien Hoek, 19:30
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19:30
Sint Nicolaas - Renske te Witt, 11:00
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 12:30
Maria - Vonne van der Meer, 20:00

9
11
17
18
24
6
17
18
13
23
11
17
18
19
21
15
6
17
18
20

Leesgroep - Han Hoogakker, 14:00
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10:45
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 12:30
Amnesty International - Mariette Blom, 12:00
Op weg naar Kerst, - Marieke Maes en
pater Niesen, 20:00

22
11
17
18
25

november
Ma 6 nov
Di 7 nov
Wo 8 nov
Wo 8 nov
Za 11 nov
Di 14 nov
Wo 15 nov
Wo 15 nov
Do 16 nov
Zo 19 nov
Di 21 nov
Wo 22 nov
Wo 22 nov
Do 23 nov
Vr 24 nov
Ma 27 nov
Di 28 nov
Wo 29 nov
Wo 29 nov
Do 30 nov

december
Vrij 1 dec
Di 5 dec
Wo 6 dec
Wo 6 dec
Za 9 dec
Ma 11 dec
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Di 12 dec
Wo 13 dec
Wo 13 dec
Do 14 dec
Vrij 15 dec
Vrij 15 dec
Ma 18 dec
Di 19 dec
Wo 20 dec
Wo 20 dec
Do 21 dec

Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19:30
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10:45
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 12:30
Magnificat - Gerard Swüste, 19:30
Kind en Kerst – Ingeborg de Lange, 10:00
Leesgroep - Han Hoogakker, 14:00
Wandeling – Han Hoogakker, 10:00
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Dans voor kinderen - Renske te Witt, 10:45
Iconen schilderen - Nelia Langeveld, 12:30
Lunchconcert, 12:30 – 13:15
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6
17
18
16
24
22
12
11
17
18
13

Geloof en spiritualiteit
Maarten Luther
2017 - 500 jaar Reformatie!
Op 31 oktober dit jaar is het 500 jaar geleden, dat de Augustijner monnik
Maarten Luther met enkele kritische thesen over de toenmalige
biechtpraktijk en andere misstanden in de bestaande kerk een beweging
ontketende, die niet enkel de kerk zelf maar ook de samenleving ingrijpend
zou veranderen.

Wat was de inhoudelijke aanleiding voor deze gebeurtenis? Om welke
facetten van geloof en kerk ging het toen? En wat is de betekenis van de toen
ontstane beweging voor ons kerk-zijn en onze samenleving vandaag de dag?
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Dat zijn vragen die we op deze avond willen nagaan, ingeleid en begeleid
door dr. Andreas Wöhle, Luthers predikant te Amsterdam (onder meer
Maarten Luther Kerk in de Rivierenbuurt).
Van harte welkom op deze avond.
Begeleiding: Andreas Wöhle
Wanneer: wo 11 okt
Tijd: 20:00 - 22:00
Kosten: € 9,-

Op reis met Johannes II
Een weinig gekend werk van Vincent van Gogh. Lazarus die uit zijn graf komt.
Het verhaal over Lazarus is het einde van deel 1 van het Evangelie volgens
Johannes. Het is het laatste verhaal dat Jezus plaatst tegenover de leiders van
de gemeenschap in Jerusalem. Hierna vertelt Johannes over Jezus en zijn
leerlingen en hoe het verder gaat met Hem en met hen.
Johannes heeft zijn verhaal zo geschreven dat we gemakkelijk kunnen
aanschuiven bij die leerlingen. Christenen zijn leerlingen van Jezus, zijn op
een of andere manier met hem onderweg om van Hem te leren. Wat leren?
Waar krijgen we woorden voor? Dat is niet te vertellen buiten onze
bijeenkomsten om. Dat klinkt wat typisch, maar de betekenis van een
ontmoeting is niet eenvoudig te beschrijven, of, is niet los verkrijgbaar. Maar
weet dat U het mee kunt maken. Er wordt geen kennis verondersteld, alleen
een beetje durf. En natuurlijk moet U zichzelf de ruimte gunnen om een
beetje te wennen. Maar dat komt eigenlijk vanzelf.
Het is een bijzondere ervaring, samen geschaard rond het evangelie van
Johannes. Het is een kleine groep. Iedereen kan het woord krijgen en
meedoen.
U krijgt een uitgebreide tekst bij hetgeen we lezen. U moet wel een eigen
bijbeltje meenemen. Welke vertaling doet er niet toe.
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Begeleiding: Jan Engelen
Wanneer: di 19 sep; 3, 17, 31 okt; 14, 28 nov; 12 dec; 30 jan; 13, 27 feb;
13, 27 mrt; 10, 24 apr
Tijd: 19:30 - 21:30
Kosten: € 90,- te voldoen bij inschrijving.
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Rudi te Velde, Leven tussen hemel en aarde.
Thomas van Aquino over religie en de plaats van de
mens.
Wij mensen zijn wezens van de aarde. Thomas van Aquino ging in zijn denken
uit van dat gegeven. Juist voor mensen van deze wereld heeft religie
betekenis. De betekenis die Thomas van Aquino aan religie gaf wordt
vergeleken met de betekenis die religie vandaag heeft. Na een inleiding gaan
we met elkaar in gesprek. Rudi te Velde is hoogleraar wijsbegeerte aan de
Tilburg School of Theology.

Rudi te Velde, gespreksleiding: Marieke Maes
Wanneer: do 28 sep
Tijd: 20:00
Kosten: € 9,-
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Lutherjaar
Ben Vedder over Erasmus
In het kader van het Lutherjaar wordt in Plein van Siena ook aandacht
besteed aan Erasmus die, aanvankelijk Luthers gesprekspartner, zijn
tegenstander werd. Ben Vedder, emeritus hoogleraar wijsbegeerte van de
Radboud Universiteit, zal komen spreken over Erasmus en over zijn visie op
de vrije wil. Juist hun verschillende visie op de vrije wil veroorzaakte de
controverse tussen Luther en Erasmus.

Ben Vedder, gespreksleiding: Marieke Maes
Wanneer: ma 6 nov
Tijd: 20:00
Kosten: € 9,-
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Advent. Op weg naar Kerstmis
In de Advent op weg naar Kerstmis een avond rond de Schriften. We lezen en
bespreken met elkaar enkele teksten die ons vertellen over het geheim dat
God mens is geworden.

Begeleiding: p. D. Niesen o.p. en Marieke Maes
Wanneer: ma 11 dec
Tijd: 20:00
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.
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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.
Begeleiding: Antoinette van Gurp
Wanneer: di 5, 19 sep; 3 okt; 7, 21 nov; 5,19 dec
Tijd: 10:00 – 11:00
Kosten: € 5,- per keer

SEIZOENSWANDELINGEN
In de natuur heeft elk seizoen zijn eigen charme. Daar met verwondering en
aandacht doorheen lopen geeft nieuwe energie. Wie wil krijgt een kaart met
een korte tekst ter overdenking. Tijdens het wandelen kan daarover
gesproken worden, maar ook dingen die op dat moment belangrijk zijn
kunnen worden uitgewisseld. Maar dat hoeft niet. Gewoon in stilte wandelen
kan natuurlijk ook. Onderweg drinken we ergens koffie.

Begeleiding: Han Hoogakker
Wanneer: ma 12 okt, 10:00 en 18 dec
Tijd: 10:00
Kosten: vrije bijdrage
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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 19 okt; 16 nov; 21 dec
Tijd: 12:30 – 13:15
Kosten: vrije bijdrage
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Pinturicchio in de Libreria Piccolomini: de kleine
schilder en zijn grote verhalen
Libreria Piccolomini is de bibliotheek van de kathedraal van Siena. Hij
ontleent zijn naam aan Kardinaal Francesco Piccolomini, de latere paus Pius
III, die de zaal in 1495 liet bouwen voor de bibliotheek van zijn oom Aeneas
Silvius Piccolomini (paus Pius II). Het interieur werd tussen 1502 en 1509
versierd met fresco's van Pinturicchio, in een stijl die wel wordt aangeduid
met Vroeg-Renaissance. Het gaat om tien taferelen die het leven van Pius II
uitbeelden, zoals bij voorbeeld de heiligverklaring van Catharina van Siena.

De schilder heette eigenlijk Bernardino di Betto di Baggio, maar hij kreeg een
bijnaam omdat hij zo klein was: de naam Pinturicchio betekent schildertje. Hij
zag zijn toekomst echter groot, specialiseerde zich in het frescoschilderen en
ontwikkelde een speciaal talent voor vertellen. De fresco’s lezen – met een
beetje uitleg – dan ook als een prentenboek. Los van de politieke en
religieuze inhoud, zijn het juist de talloze détails in landschap, dagelijks leven
en portret die het werk zo sprankelend en levensecht maken.
Begeleiding: Everdien Hoek
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Wanneer: do 21 sep
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,-

“Annunciatie anders”: de Verkondiging aan Maria
tussen trend en traditie
Met de termen Annunciatie, Verkondiging, Maria-Boodschap wordt de
aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria aangeduid, m.n. in de
kunst. Het is een belangrijk moment in het evangelieverhaal: het grote
keerpunt na de zondeval, het begin van de verlossing.
Vanaf de eerste, laat-antieke afbeeldingen veranderde er lange tijd in
principe niet veel in de manier van uitbeelden: het verhaal kende immers
maar een beperkte hoeveelheid ingrediënten: een meisje en een engel.
Aan het begin van de Renaissance werd o.a. door Fra Angelico echter een
nieuw type Annunciatie (met twee kamertjes!) geïntroduceerd. Bekend is ook
de uitgebreide symboliek bij de Vlaamse schilders, Jan van Eijk voorop. Een
toename van détails wordt later gevolgd door terugkeer naar eenvoud en
aandacht voor contrasten. De19e en 20ste eeuw laten vervolgens hun eigen
variaties op de traditie zien.
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Is het na dit alles nog mogelijk de Verkondiging aan Maria op een originele
manier af te beelden? En zo ja, wat is daar dan de meerwaarde van? We gaan
het zien!
Begeleiding: Everdien Hoek
Wanneer: ma 27 nov
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,-

MAGNIFICAT ALS LIED VAN BEVRIJDING
Het evangelie van Lucas vertelt hoe Maria op bezoek gaat bij haar nicht
Elisabeth. Maria en Elisabeth, twee vrouwen die beiden op wonderlijke wijze
zwanger zijn.
Maria zingt bij Elisabeth haar ‘Magnificat’, een lied van bevrijding.
Het “Magnificat’ staat vol citaten uit de Psalmen en de Profeten.
We gaan de tekst van dichtbij bekijken en zullen zien dat Maria daar bij
Elisabeth wel een heel bijzonder lied ten gehore brengt.
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Begeleiding: Gerard Swüste
Wanneer: do 14 dec
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,-

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.
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Begeleiding: Renske te Witt
Wanneer: Op woensdagen vanaf 6 september. Van 11:00 -12:00. 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.
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
Moeder Gods, Christus of de engel Michaël. 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 over hun, te schilderen, icoon.
Beginnende en meer gevorderde schilders werken naast elkaar en krijgen
individueel begeleiding. We staan stil bij de geschiedenis van de iconen en
daarnaast lezen we wekelijks het iconenschildersgebed.

Begeleiding: Nelia Langeveld
Wanneer: vanaf wo 4 okt, 11 woensdagen van 12:30 - 15:30.
Kosten: € 220,- incl. materiaalkosten zoals een geprepareerde
mahoniehouten plank, iconenvoorbeeld, voortekening, bladgoud en pigment.
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Geloof en samenleving
Genadeklap. Nieuwe dichtbundel van Willem Jan
Otten.
Willem Jan Otten komt voorlezen uit Genadeklap, zijn dichtbundel die dit
najaar zal verschijnen. Bezoekers van Plein van Siena zijn getuige geweest van
de wording van enkele gedichten uit deze bundel. Hoe zal de eindversie
luiden? Komt en hoort.
Willem Jan Otten, gespreksleiding: Marieke Maes
Wanneer: do 23 nov
Tijd: 20:00
Kosten: € 9,-
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Maria in plein van Siena
Vonne van der Meer, Maria in gedichten
Maria, de moeder van Jezus, spreekt mensen tot op vandaag aan. De grote
tentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht trok veel bezoekers. Ook
in de moderne literatuur komen we Maria tegen. Schrijfster Vonne van der
Meer kiest gedichten uit waarin Maria een rol speelt, zij leest ze voor en
bespreekt ze met ons.

Vonne van der Meer, gespreksleiding: Marieke Maes
Wanneer: do 30 nov
Tijd: 20:00
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 29 sep; 27 okt; 24 nov
Tijd: 19:30
Kosten: vrije bijdrage
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LEESGROEP
BOEKBESPREKING: WAT HEB JE AAN JE GELOOF ALS LIJDEN JE TREFT
De schrijfster van dit boek andragologe sociologe en theologe Anny Matti
raakte zelf door lijden in een geloofsstrijd. Dat motiveerde haar om zich te
gaan verdiepen in de relatie tussen God en lijden. Dit boek is een inspirerend
verslag van haar zoektocht.
De centrale vraag is: welke visies op de relatie tussen God en lijden geeft de
bijbel en hoe gaan mensen met lijden om? De klacht ‘waarom laat God lijden
toe?’ staat model voor de onmacht van mensen, die geen raad met lijden
weten. Het boek voert ons via de bijbel naar de relatie tussen Godsbeeld en
lijden, oorzaken van lijden en naar verschillende wijzen van omgaan met
lijden.
Anny Matti verlevendigt de in het boek beschreven zoektocht met haar eigen
ervaringen en de crisis die daaruit volgde. Het boek is dan ook herkenbaar,
invoelbaar en hoopgevend voor mensen die met het lijden zijn of worden
geconfronteerd. Vlak voor het verschijnen van dit boek overleed de
schrijfster.
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8 sep : lijden als levensprobleem in het Oude Testament
22 sep : betekenis van lijden in het Nieuwe Testament
6 okt : theo-dicee of antropo-dicee?
20 okt : Omgaan met lijden
1 dec : troosten bij lijden
15 dec : resultaat van de zoektocht van de schrijfster Anny Matti
De bijeenkomsten sluiten we telkens af met een drankje.
Begeleiding: Han Hoogakker
Wanneer: vrij 8, 22 sep; 6, 22 okt; 1, 15 dec
Tijd: 14:00- 15:30
Kosten: vrije bijdrage

Opening Nieuw seizoen
Op 16 september om 15:30 is de opening van het nieuwe seizoen met een
concert van María Ramos – Saxophone en Julián Cárdenas – Harp en een
nieuwe expositie van Janneke Viegers.

Zondagmiddagconcert
Op 29 oktober om 15.00 wordt een concert gegeven door Una Cintina, orgel
en op 19 november om 15:00 door Ambre Amos, blokfluit-ensemble. Na
afloop wordt een feestelijk glas aangeboden.
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Sint Maarten
Op zaterdag 11 november staat Plein van Siena weer klaar vanaf 17.30 uur
om kinderen te ontvangen ter ere van St Maarten: het feest van delen.

Wanneer: 11 nov
Tijd: 17:30
Begeleiding: Olga de Vries

Sint Nicolaas
Op woensdag 29 november wordt in Plein van Siena feest gevierd ter ere van
Sint Nicolaas met dans, muziek, en knutselen.
Wanneer: wo 29 nov
Tijd: 11:00
Begeleiding: Renske te Witt

Kind en Kerst
In voorbereiding op Kerst wordt onderwijs gegeven en in gesprek gegaan met
kinderen van de basisschool.
Wanneer: vrij 15 dec
Tijd: 10:00
Begeleiding: Ingeborg de Lange
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Amnesty International
Elk jaar in 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 op zaterdag 9 december.

Begeleiding: Mariëtte Blom
Wanneer: za 9 dec
Tijd: 12.00 - 17.00 uur
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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
Gerard Swüste: theoloog en journalist. Werkte bij radio-KRO. Preekt in de
Dominicusgemeente
Nelia Langeveld: iconenschilder. Leerling bij Jan Verdonk.
Han Hoogakker: oud-pastoraal werker
Willem Jan Otten: dichter en schrijver van romans, toneel en essays
Ben Vedder: emeritus hoogleraar wijsbegeerte Radboud Universiteit
Nijmegen
Rudi te Velde: hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam
Andreas Wöhle: Luthers predikant te Amsterdam, w.o. Maarten Luther Kerk
Mariëtte Blom: actief groepslid Amnesty International
Everdien Hoek: kunsthistoricus en theologe
Vonne van der Meer: schrijfster van romans en verhalen
Ingeborg de Lange: leerkracht basisschool
Olga de Vries: bestuurslid Plein van Siena
Janneke Viegers: beeldend kunstenaar

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 0143 8694 50 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 eventueel
website. Bij te geringe deelname kan een activiteit worden geannuleerd.
Info via: info@pleinvansiena.nl of tel. 020-4422009.
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