Programma Plein van Siena
Najaar 2018

Dominicaans spiritueel centrum
10 jaar Plein van Siena in 2018!

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

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. – 17:30u.
Zat.: 12u. – 17u.
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Programma najaar 2018
september
Do 20
Za 22
Di 11
Di 25
Vrij 28

Lunchconcert, 12:30 - 13:15
Opening nieuw seizoen, 15:30
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Film- Olga de Vries,19:30

9
13
6
6
16

Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Evangelie van Lucas, Jan Engelen , 19:30
Theater Met Elkaar- Wessel Nijholt, 13:30
A.I. mensenrechtendialoog, Mariëtte Blom, 19:30
Er zit iets achter, Arthur d’Ansembourg, 19:30
Lunchconcert, 12:30 - 13:15
Mystiek expressionisme - Michel Didier, 12:15
Theater Met eLKaar-Wessel Nijholt, 13:30
Film, Olga de Vries, 19:30
Zondagmiddagconcert, Una Cintina, orgel en
Laila Neuman, sopraan, 15:00
Zin in ouder worden, Yolande Kuin, 20:00
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00

6
4
17
13
8
9
10
17
16

Allerzielen -14:00-17:00
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Evangelie van Lucas- Jan Engelen , 19:30
Theater Met Elkaar, Wessel Nijholt, 13:30
Lunchconcert, 12:30 - 13:15
Evangelie van Lucas - Jan Engelen, 19:30
Theater voor Mekaar, Wessel Nijholt, 13:30
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Strijdbare monniken- Michel Didier, 12:15
Film-Olga de Vries, 19:30

7
6
4
17
9
4
17
6
11
16

oktober
Di 9
Di 9
Wo 10
Vrij 12
Di 16
Do 18
Vrij 19
Wo 24
Vr 26
Zo 28
Ma 29
Di 30

18
14
6

november
Vrij 2
Di 6
Di 6
Wo 7
Do 15
Di 20
Wo 21
Di 27
Vrij 30
Vrij 30
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december
Wo 5
Di 4
Za 8
Ma 10
Di 11
Za 15
Di 18
Wo 19
Do 20
Do 20
Vrij 21

Theater voor Mekaar, Wessel Nijholt, 13:30
Evangelie van Lucas - Jan Engelen, 19:30
A.I. schrijfactie, Mariëtte Blom, 12:00- 17:00
Op weg naar Kerst, Marieke Maes, p. Niesen, 20:00
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Bezoek aan de kerststallen Hofkerk, Agnes Annes
Evangelie van Lucas - Jan Engelen, 19:30
Theater voor Mekaar, Wessel Nijholt, 13:30
Lunchconcert, 12:30 – 13:15
Weihnachts-Oratorium-Gerard van Halsema, 19:30
Film, Olga de Vries, 19:30
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17
4
15
5
6
18
4
17
9
12
16

Geloof en spiritualiteit
De evangelist Lucas
In onze cultuur doen we de evangelisten zeer tekort. Er zijn zoveel voor ons
betekenisvolle zaken die wij aan hen te danken hebben maar bijna niemand
ziet dat of bekommert zich daarom. In ons bijbels leerhuis willen we dat in
alle gemoedelijkheid en vriendschap toch proberen.
Volgend jaar leest de kerk Lucas. Wij danken eigenlijk de inrichting van ons
jaar aan hem. Als hij zijn verhaal niet opgeschreven had, zouden wij niets
weten van Kerstmis, Hemelvaart, of Pinksteren. Alleen hij heeft ons deze
verhalen en feesten gegeven.
Lucas de evangelist van de zelfs soms pittoreske, kleurrijke verhalen, is niet
toevallig patroon van de schilders geworden. De schroom waarmee hij zijn
verhaal over Jezus en de verhalen van Jezus vertelt is zo toegankelijk.

Volgend jaar leest de kerk Lucas. Op het plein van Siena gaan we dat ook
doen. Niet alles, maar grote stukken. Wat hebt u nodig om mee te doen: een
bijbel. Geeft niet welke vertaling. We veronderstellen geen bepaalde kennis.
We beginnen zoals altijd weer vooraan en elke vraag mag gesteld worden.
Het goede (ev-) verhaal (angelie) van Lucas brengt ons wel bijeen rond het
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verhaal waar hij vol van is. Als U meedoet zult u dat zelf meemaken. Een
feest. Zoveel herkenning en instemming. Jan Engelen heeft veel ervaring in
het omgaan met mensen rond Het Goede Boek. U zult zich al snel
opgenomen voelen in de kring rond het Boek van Alle Verhalen dat de Bijbel
eigenlijk is, in ons geval rond Lucas.
Begeleiding: Jan Engelen
Wanneer: di 9 okt; 6 en 20 nov; 4 en 18 dec; 8 en 22 jan; 5 en 19 feb; 5 en 19
mrt; 2 en 16 en 30 apr.
Tijd: 19:30-21:30
Kosten: € 90,- te voldoen bij inschrijving.

Op weg naar Kerstmis
Ter voorbereiding op de viering van Kerstmis lezen en bespreken we samen
teksten uit de Bijbel en hopen zo dichter bij het geheim van God die mens
wordt te komen.

Begeleiding: p. D. Niesen o.p. en Marieke Maes
Wanneer: ma 10 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.

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 11 en 25 sep; 9 en 30 okt; 6 en 27 nov; 11 dec
Tijd: 10:00-11:00
Kosten: € 5,- per keer
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Allerzielen 2 november
Allerzielen is de dag waarop alle gestorvenen worden herdacht. Deze
gedachtenis wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag
na Allerheiligen.
De kerkruimte is open vanaf 14:00 om een lichtje aan te steken, ter
nagedachtenis aan onze dierbare overledenen. En om het leven in
dankbaarheid te gedenken. De lichtjes zijn beschikbaar.
Voor kinderen is er gelegenheid om een tekening te maken.
Aansluitend is de viering van Allerzielen om 19:00 uur.

Wanneer: vrij 2 nov
Tijd: 14:00- 17:00
Kosten: vrije bijdrage
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Geloof en kunst
Lezing ‘Er zit iets achter’ Arthur d ‘Ansembourg
Welke filosofische vragen gaan schuil achter de kunstwerken die ons boeien?
In deze lezing over zijn in januari van dit jaar verschenen boek - Er zit iets
achter over filosofie en kunst - hoort u van Arthur d’ Ansembourg wat de
mogelijkheden zijn om te filosoferen over kunst. Hij gaat uit van de opvatting
dat kunstwerken niet alleen iets te zien geven, maar tevens begrepen kunnen
worden als een intuïtief en visueel antwoord op filosofische vragen. Met het
oog daarop maakt u kennis met de manier waarop filosofen kijken naar
kunst. Naar welke kunstwerken verwijzen zij in hun werken en hoe hebben
kustenaars zich laten inspireren door filosofen. Na afloop weet u hoe filosofie
en kunst elkaar kunnen verrijken in een dans waarin ze elkaar naderen en uit
elkaar gaan.
Er is op deze avond een mogelijkheid om het boek aan te schaffen.

Begeleiding: Arthur d’Ansembourg
Wanneer: di 16 okt
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,8

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 20 sep, 18 okt, 15 nov, 20 dec
Tijd: 12:30 – 13:15
Kosten: vrije bijdrage
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Aleksei von Jawlenskij: mystiek expressionisme
(Gemeentemuseum Den Haag 29 sep t/m 27 jan)
De Russische edelman Aleksei Jawlenskij emigreerde voor de Eerste
Wereldoorlog naar München, waar hij zijn landgenoot Kandinskij tegen het
lijf liep en met hem en een paar gelijkgezinden een alternatieve
kunstenaarsvereniging oprichtte, die ze na een paar jaar verruilden voor een
nog hoger gestemde idealistische groep die bekend staat als Der Blaue
Reiter. Vanwege zijn 'vijandelijke' nationaliteit moest hij Duitsland in 1914
verlaten en onder de indruk van het zinloze geweld nam hij zijn toevlucht tot
traditionele Russische waarden: zijn intieme en steeds abstractere
'meditaties' zijn gezichten van heiligen en van Christus, geïnspireerd op
iconen maar uiteindelijk bestaande uit enkele horizontale en verticale lijnen.

Begeleiding: Michel Didier
wanneer: vrij 19 okt
Tijd: 12:15
Kosten: € 16,-
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Strijdbare monniken: de fabelachtige Orde der
Tempeliers
Tijdens de Tweede Kruistocht werd ter bescherming van het Heilig Graf in
Jeruzalem een ridderorde gesticht die als taak had de pelgrims naar het Heilig
Graf te beschermen, de Orde van de Tempel. Het waren merendeels Franse
edelen die een religieuze gelofte af moesten leggen en een monnikenleven
leidden, met als verschil dat ze vlees mochten eten om de gewapende strijd
aan te kunnen gaan. Na de uiteindelijke verdrijving uit het Heilige Land
vestigden ze zich over heel West-Europa, waar ze vooral agrarische bedrijven
runden. Vanwege hun robuuste reputatie gaven veel mensen hun geld en
kostbaarheden bij hen in bewaring en zo ontstond de eerste bank.
Omdat de Franse koning zijn torenhoge leningen niet wilde terugbetalen,
werden de Tempeliers in de ban gedaan en verketterd en zo ontstonden de
vele legenden en mysteries rond de 'strijders van Christus'.
Vele burchten en andere resten in Europa en het Midden-Oosten getuigen
nog van hun vroegere macht en grootsheid.

Begeleiding: Michel Didier
Wanneer: vrij 30 nov
Tijd: 12:15
Kosten: € 16,11

Weihnachts-Oratorium
Het Weihnachts-Oratorium (BWV 248) van Johann Sebastian Bach bestaat uit
zes delen, oorspronkelijk geschreven voor de periode Kerst 1734 tot en met
Driekoningen 1735. Bach voerde het oratorium toen uit in de beide
hoofdkerken van Leipzig, de Thomaskirche en de Nikolaikirche.
Gerard van Halsema komt ons vertellen over de structuur en de
achtergronden van dit oratorium. Tevens zal een heel deel (ook wel cantate
genoemd) nader worden toegelicht en gezamenlijk beluisterd.
Gerard van Halsema studeerde piano aan het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam en enige jaren Muziekwetenschappen aan de Rijksuniversiteit
Utrecht.

Begeleiding: Gerard van Halsema
Wanneer: do 20 dec
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,-
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Geloof en samenleving
Opening nieuw seizoen
Op zaterdag 22 september om 15:30 is de opening van het nieuwe seizoen
met een concert om 16:00 van Senza dubbio: Marta Gonçalves Vilaça (fluit),
Juliusz Warszawski (gitaar)Cárdenas en de opening van de expositie om
16:46 van beeldend kunstenaar Rietje Bakker Knevel.

Expositie van Rietje Bakker Knevel
Rietje Bakker is kunstenares en echtgenote van Andries Knevel.
Voor haar werk als kunstenares zijn haar geloof, het dagelijkse leven, en de
natuur belangrijke inspiratiebronnen.

Amnesty International mensenrechtendialoog
Zijn mensenrechten een verworvenheid in Nederland en hoeven we ons
alleen maar druk te maken en in te zetten voor verbetering van het lot van
mensen in verre landen? Is ongerechtvaardigd onderscheid naar afkomst of
religie in onze samenleving een gepasseerd station? Een fenomeen dat voor
eens en voor altijd achter ons ligt?
En kan je over deze vragen in deze tijden van polarisatie en feitenvrije
politiek echt van gedachten wisselen? Dus niet alleen maar het eigen gelijk
hierover in een groep van gelijkgestemden van harte bevestigen of mekaar
overroepen in stelligheid?
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Amnesty International organiseert sinds kort dialogen over mensenrechten.
Onderwerpen reiken van vluchtelingencrisis en privacybescherming tot
discriminatie in Nederland. En de vorm van deze dialogen wordt zo gekozen
en gehandhaafd dat een open uitwisseling van gedachten met respect voor
anderen mogelijk wordt. Als U daarbij een handje helpt...
In het Plein van Siena organiseert de locale AI groep uit de Rivierenbuurt/de
Pijp/westelijke tuinsteden een mensenrechtendialoog over het thema
discriminatie in Nederland. Wat is eigenlijk discriminatie en hoe herken je
het? En in welke mate treffen we het in onze samenleving nog aan? En wat
kan je er dan aan doen?
Als U mee wilt praten in een onderzoekende en respectvolle sfeer, bent U
van harte welkom. U kunt zich aanmelden via info@pleinvansiena.nl.
Begeleiding: Mariëtte Blom
Wanneer: vrij 12 okt
Tijd: 19:30
Kosten: geen

Zin in ouder worden
Onder de titel ‘Zin in ouder worden’ gaan we deze avond in op de positieve,
aantrekkelijke kanten van ouder worden. Misschien denkt u: Hoe is dat
mogelijk? Hoe kan het dat je er zin in hebt om ouder te worden? En wat is
eigenlijk de zin van oud zijn?
Als er in de kranten of op tv aandacht aan ouderen in onze samenleving
wordt besteed, is dat meestal nogal negatief. Het gaat dan bijvoorbeeld over
de hoge kosten van de gezondheidszorg of over eenzaamheid. De invloed van
deze negatieve beeldvorming op ouder wordende mensen zelf mogen we
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niet onderschatten, zo hebben verschillende onderzoeken laten zien. Het is
slecht voor de eigenwaarde van mensen, en ook voor hun gezondheid.
Vergeten wordt, dat de latere levensfasen mensen juist veel voordelen
bieden, zoals meer tijd voor allerlei activiteiten, meer stilstaan bij wat voor
jou belangrijk en betekenisvol is, meer zelfbewust zijn, gemakkelijker nee
kunnen zeggen, gebruik maken van je lange levenservaring, enz., enz.. En tot
op hoge leeftijd beschikken mensen over een groot aanpassingsvermogen en
zijn ze goed in staat om bij tegenslagen in hun leven een nieuwe balans te
vinden, om zich daar goed bij te (blijven) voelen, en om zin in hun leven te
(blijven) ervaren. Natuurlijk zijn er ook mensen die daar wat minder goed toe
in staat zijn, of die periodes hebben waarin dat wat minder soepel gaat. Maar
over het algemeen is de veerkracht groot. Daarom op deze avond aandacht
voor de positieve kanten van het ouder worden en voor de mogelijkheden
voor een zinvolle latere levensfase. We willen graag een uitwisseling van
ervaringen onder de deelnemers, we kunnen immers veel leren van elkaar.

Begeleiding: Yolande Kuin
Wanneer: ma 29 okt
Tijd: 20:00
Kosten: € 9,-

Amnesty International schrijfactie
Elk jaar in december klimmen we in de pen. Verspreid over de hele wereld,
schrijven mensen die dag in bibliotheken, buurthuizen, scholen,
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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 8 december.

Begeleiding: Mariëtte Blom
Wanneer: za 8 dec
Tijd: 12.00 - 17.00 uur
Kosten: geen

Filmgesprek met vriendenkring
Film in (of met) de vriendenkring: sinds een aantal jaren vertonen wij films in
Plein van Siena. Met veel plezier laten wij van september tot en met
november de laatste vrijdag van de maand een film zien en op vrijdag 21
december. Vanaf 19.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. De
film start om 19.30 uur. Na afloop van de film is er gelegenheid tot napraten
onder het genot van een hapje en een drankje.
I.v.m. rechten mogen wij geen filmtitels openbaar maken. Wij brengen u
graag op de hoogte van filmtitels en de data van de vertoningen via de
website: www.pleinvansiena.nl
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Begeleiding: Olga de Vries
Wanneer: vrij 28 sep; 26 okt; 30 nov, 21 dec
Tijd: 19:30
Kosten: vrije bijdrage

Theatergroep Met eLKaar
De theatergroep Met eLKaar is een zeer diverse groep. De theatergroep is
voortgekomen uit een samenwerking tussen de Maarten Luther Kerk, HVOQuerido. Wat we precies gaan doen, dat verschilt per keer. Je kan hierbij
denken aan: dialogen schrijven & spelen, improvisatie, dichten, personages
maken en spelen etc. Onder het motto: met elkaar creatief, sociaal en
verbindend bezig zijn, is elke bijeenkomst een feestje. Locatie: afwisselend
Plein van Siena of HVO-Querido de Miranda zie dikgedrukt).
Interesse om eens mee te doen, neem dan vooraf contact op met: Wessel
Nijholt w.nijholt@diaconie.com. Tel: 06-15 68 59 78

17

Begeleiding: Wessel Nijholt
Wanneer: wo 10, 24 okt; 7, 21 nov; 5, 19 dec. (Op wo 3, 17, 31 okt; 14, 28
nov; 12 dec bij HVO-Querido de Miranda)
Tijd: wo 13:30-15:30.
Kosten: geen.

Zondagmiddagconcert
Op zondag 28 oktober om 15.00 wordt een concert gegeven door Una
Cintina, orgel en Laila Neuman, sopraan. Muziek van G. F. Handel, J. S. Bach,
F. Schubert en anderen. Na afloop wordt een feestelijk glas aangeboden.

Excursie: bezoek aan de kerststallententoonstelling
Er wordt verteld over de geschiedenis van de kerststallen en over de
prachtige architectuur van de Hofkerk, Linnaeushof 94. Met eigen vervoer.
Begeleiding: Agnes Annes
Wanneer: za 15 dec
Tijd: 14:00
Kosten: vrije bijdrage
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Begeleiders
Agnes Annes: programmaraadslid
Arthur d’Ansembourg: filosoof, docent esthetica en kunstfilosofie
Rietje Bakker Knevel: beeldend kunstenaar
Mariëtte Blom: actief groepslid Amnesty International
Michel Didier: kunsthistoricus
Jan Engelen: theoloog, tot 2007 docent catechese, hoofdredacteur Kerugma
Antoinette van Gurp: geestelijk begeleidster
Gerard van Halsema: musicus en muziekwetenschapper
Yolande Kuin: ouderenpsycholoog
Marieke Maes: docent filosofie en Nieuwe Testament
p. A. Niesen o.p.: pastor Thomas van Aquino parochie
Wessel Nijholt: diaconaal werker bij de Lutherse diaconie
Olga de Vries: bestuurslid Plein van Siena

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, coördinator Plein
van Siena: info@pleinvansiena.nl.
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: www.pleinvansiena.nl. Bij te geringe deelname kan een activiteit
worden geannuleerd. Info via: info@pleinvansiena.nl of tel. 020-4422009.
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