Programma Plein van Siena
Voorjaar 2018

Amsterdam mountains

Daniëlle van Hilten

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 voorjaar 2018
januari
Di 9
Wo 10
Do 18
Di 23
Wo 24
Do 25
Vrij 26
Di 30

Mediteren, Antoinette van Gurp, 10:00
Theater voor Mekaar, Wessel Nijholt, 13:30
Lunchconcert - 12:30-13:15
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Theater voor Mekaar, Wessel Nijholt, 13:30
Genadeklap – Willem Jan Otten, 20:00
Film- Jan Engelen, The tree of life, 19:30
Evangelie van Johannes, Jan Engelen , 19:30

9
20
11
9
20
11
19
4

Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Theater met Elkaar, Wessel Nijholt, 13:30
Nineveh - Michel Didier, 12:15
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19:30
Lunchconcert, 12:30 - 13:15
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Theater voor Mekaar, Wessel Nijholt, 13:30
Leven tussen hemel en aarde, - Rudi te Velde, 20:00
Film,L’evangelio según San Mateo, Jan Engelen, 19:30
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19:30

9
20
12
4
11
9
20
6
19
4

Hopeloos Hoopvol- Leo Oosterveen, 15:00-17:00
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Theater met Elkaar, Wessel Nijholt, 13:30
Joods Paasfeest, Jan Engelen, 19:30
Hopeloos Hoopvol- Leo Oosterveen, 15:00-17:00
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19:30
Lunchconcert, 12:30 - 13:15
Rondom Pasen, Marieke Maes, pater. Niesen, 20:00
Hopeloos Hoopvol- Leo Oosterveen, 15:00-17:00
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Magnificat, Gerard Swüste, 19:30

5
9
20
8
5
4
11
7
5
9
15

februari
Di 6
Wo 7
Vrij 9
Di 13
Do 15
Di 20
Wo 21
Do 22
Vr 23
Di 27

maart
Ma 5
Di 6
Wo 7
Wo 7
Ma 12
Di 13
Do 15
Do 15
Ma 19
Di 20
Di 20
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Wo 21
Wo 21
Vrij 23
Vrij 23
Ma 26
Di 27

Palmpaasstokken, Angela Fabriek, 9:30
Theater voor Mekaar, Wessel Nijholt, 13:30
Pasen 1918 - Michel Didier, 12:15
Magnificat-Gerard van Halsema, 19:30
Hopeloos Hoopvol- Leo Oosterveen, 15:00-17:00
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19:30

7
20
13
16
5
4

Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Magische miniaturen - Michel Didier, 12:15
Film, Jan Engelen, Bon Dieu, 19:30
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19:30
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Lunchconcert, 12:30 – 13:15
Symposium, Marieke Maes, 18:30-21:00
Evangelie van Johannes - Jan Engelen, 19:30

9
14
19
4
9
11
19
4

Psalmen - Gerard Swüste, 19:30
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Psalmen - Gerard Swüste, 19:30
Psalmen - Gerard Swüste, 19:30
Lunchconcert, 12:30 – 13:15
Plein van Siena 10 jaar, ideeëndag 15:00-18:30
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Film-August, Osage County, Jan Engelen, 19:30

17
9
17
17
11
18
9
19

Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Wandeling Beeldentuin - Olga de Vries, 10:00
Lunchconcert, 12:30 – 13:15
Mediteren - Antoinette van Gurp, 10:00
Film- nog te bepalen , Jan Engelen, 19:30

9
10
11
9
19

april
Di 3
Vrij 6
Vrij 6
Di 10
Di 17
Do 19
Do 19
Di 24

mei
Di 1
Di 8
Di 8
Di 15
Do 17
Za 19
Di 22
Vrij 25

juni
Di 5
Vrij 8
Do 21
Di 19
Vrij 29
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Geloof en spiritualiteit
Op reis met Johannes II
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. Voor bij Johannes
deze beroemde afbeelding van Mathias Grünewald.

Waarom deze afbeelding? Deel 2 gaat naar de kruisiging in Jerusalem. Maar
ook: de schilder beeldt Johannes onder het kruis af als Johannes de Doper.
Daarom ook dat paaslam voor zijn voeten.
Voor deze bijbelcursus 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 30 jan; 13, 27 feb; 13, 27 mrt; 10, 24 apr
Tijd: 19:30-21:30
Kosten: € 45,- te voldoen bij inschrijving.

Leescursus Hopeloos Hoopvol
De bekende Amerikaanse filosoof John Caputo (*1940) schreef onlangs een
zeer persoonlijk en toegankelijk boek over de kern van de religie: openstaan
voor het heilige in het alledaagse leven. In gesprek met filosofen en mystici,
zoals Meester Eckhart, verkent hij als ‘postmoderne pelgrim’ religie als bron
van hoop.
We lezen: John Caputo, Hopeloos hoopvol. Belijdenissen van een
postmoderne pelgrim, Skandalon 2017. Het is de bedoeling telkens
voorafgaande aan de cursusavond de pagina’s uit dit boek te lezen, die wij
dan bespreken en bediscussiëren.

Begeleiding: Leo Oosterveen o.p.
Wanneer: ma 5 mrt ( 7-57), 12 mrt ( 58-115), 19 mrt (116-167), 26 mrt ( 168223)
Tijd: 15:00-17:00 uur.
Kosten: € 9,- per keer
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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 22 feb
Tijd: 20:00
Kosten: € 9,-

Palmpaasstokken
Kinderen van de basisschool maken een palmpaasstok. Palmpasen is een
christelijk feest dat wordt gevierd op de zondag voor Pasen. In sommige
plaatsen in Nederland gaan kinderen in optocht over straat met uitbundig
versierde palmpaasstokken. Aan het einde van de optocht worden
de stokken weggegeven aan zieke kinderen of oude mensen.
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Begeleiding: Angela Fabriek
Wanneer: 21 mrt
Tijd: 9:30
Kosten: geen

Rondom Pasen
Ter voorbereiding op de Goede Week en Pasen gaan we in lezingen uit de
Schrift en in liedteksten op zoek naar de betekenis van Pasen voor ons
vandaag.
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Begeleiding: p. D. Niesen o.p. en Marieke Maes
Wanneer: do 15 mrt
Tijd: 20:00
Kosten: vrije bijdrage

De grote Joodse feesten en vooral Pesach
Iedereen weet dat ons Paasfeest te maken heeft met het Joodse paasfeest.
Wat betekent voor Joodse mensen Pasen, zij noemen het Pesach?
Pasen is het begin van de oogst, Pinksteren is het einde van de oogst in het
voorjaar en het Loofhuttenfeest is het einde van de laatste oogst. Hoe zit dat
met die feesten? Wat hebben ze ons, niet-Joden te vertellen. En hoe vieren
zij Pesach. Na een korte inleiding wil ik U graag in de vorm van een gesprek
enigermate vertrouwd maken met de sfeer en betekenis van deze grote
feesten.

Begeleiding: Jan Engelen
Wanneer: wo 7 mrt
Tijd: 19:30
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 9, 23 jan; 6, 20 feb; 6, 20 mrt; 3, 17 apr; 8, 22 mei; 5, 19 jun
Tijd: 10:00-11:00
Kosten: € 5,- per keer
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Wandeling Bijbelse Tuin in Hoofddorp
Achter de kerk van de Joannes de Doper kerk ligt een grote tuin. Een oase
van rust. In deze tuin groeien veel kruiden, planten en bomen die ook in de
Bijbel genoemd worden. Ook staan er ruim veertig beelden van Bijbelse en
inspirerende personen, gemaakt door de beeldhouwer Karel Gomes. Verder
ligt er in deze tuin ook een labyrint. Eerder werd deze tuin door het publiek
verkozen tot de meest favoriete religieuze plek van Noord-Holland. Er wordt
een rondleiding gegeven door een deskundige vrijwilliger met kennis van de
bijbel. In verband met eventueel samen reizen met openbaar vervoer, dient u
zich vooraf op te geven.

Begeleiding: Olga de Vries
Wanneer: vrij 8 juni
Tijd: 10:00
Kosten: vrije bijdrage
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Geloof en kunst
Genadeklap. Nieuwe dichtbundel van Willem Jan
Otten.
Willem Jan Otten komt voorlezen uit Genadeklap, de bundel die in januari
2018 is verschenen. 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 25 jan
Tijd: 20:00
Kosten: € 9,-

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.
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Begeleiding: Marieke Maes
Wanneer: do 18 jan; 15 feb; 15 mrt, 19 apr, 17 mei, 21 jun
Tijd: 12:30 – 13:15
Kosten: vrije bijdrage

Van Babylon en Nineveh tot IS en Mosoel
(Nineveh, hoofdstad van een wereldrijk, RMO Leiden tot 25/3)
De hangende tuinen van Babylon, een van de zeven wereldwonderen,
bevonden zich eigenlijk in Nineveh, ooit grootste stad van de wereld en
hoofdstad van de Assyrische koningen Nimrod en Assurbanipal. Het
Bijbelboek Jona speelt zich in de stad af: tot verdriet van Jona bekeert de stad
zich, zodat die niet door God wordt verwoest. Maar IS deed het alsnog.
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Begeleiding: Michel Didier
Wanneer: vrijdag 9 februari
Tijd: 12:15
Kosten: € 15,-

Pasen 1918: Requiems in verf en steen
Alle strijdende partijen in de Eerste Wereldoorlog en ook de pacifisten
dachten God aan hun zijde te hebben, of dan toch in elk geval de
Heilige Joris of Michaël. Het Rode Kruis, het Kruis van Verdienste, de
crucifix, het Requiem in Fis en het grafteken : het was een strijd waarin
het kruis een allesbepalende rol speelde.
Lezing met kunst en muziek.
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Begeleiding: Michel Didier
wanneer : vrij 23 maart
Tijd: 12:15
kosten: € 15,-

Magische Miniaturen. Een kleurrijke blik op de
middeleeuwen
(Catharijneconvent 23 februari t/m 3 juni 2018)
Middeleeuwse objecten hebben in de loop van de tijd hun
oorspronkelijke kleuren verloren. Wandtapijten zijn vervaagd, kerken
zijn overgekalkt en beelden van hun polychromie ontdaan. Miniaturen
zien er nog precies hetzelfde uit als toen ze gemaakt werden, en geven
de wereld van de Middeleeuwen sprankelend weer.
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Begeleiding: Michel Didier
Wanneer: vrij 6 april
Tijd: 12:15
Kosten: € 15,-

Magnificat als lied van de 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: di 20 mrt
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,-

Magnificat
Het Magnificat, BWV 243, van Johann Sebastian Bach is niet alleen door het
uitbundige, feestelijke karakter ervan zeer geliefd bij veel luisteraars. Gerard
van Halsema komt vertellen over de achtergronden van deze compositie en
de muzikale structuur nader toelichten met behulp van beeld en geluid.
Gerard van Halsema studeerde piano aan het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam en enige jaren Muziekwetenschappen aan de Rijksuniversiteit
Utrecht.
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Begeleiding: Gerard van Halsema
Wanneer: vrij 23 mrt
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,-

Psalmen
Het Boek van de Psalmen is al ruim 2500 jaar oud. Maar de 150 gebeden en
liederen zouden zo uit ons hart gegrepen kunnen zijn. Het zijn de gevoelens
van alle tijden. Helpen de Psalmen ons ook verder om met deze gevoelens
van blijdschap, droefheid, woede, geluk om te gaan? In drie bijeenkomsten
gaan we een aantal Psalmen nader bekijken. En misschien komen we er ook
aan toe om onze eigen psalm te schrijven.
Begeleiding: Gerard Swüste, auteur van ‘Altijd hetzelfde lied, 150 psalmen
bewerkt en toegelicht’, verschenen bij Skandalon in 2015.

Begeleiding: Gerard Swüste
Wanneer: di 1, 8, 15 mei
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,17

Expositie
In Plein van Siena is vanaf medio maart een nieuwe expositie te zien van
Danielle van Hilten, zie voorkant van het programmaboekje.

Plein van Siena 10 jaar, ideeëndag
Op 19 mei bestaat Plein van Siena 10 jaar. Op deze dag willen wij dit heuglijk
feit vieren. Iedereen is van harte welkom van 15:00-18:30. Op deze dag zullen
wij aan de bezoekers vragen wat zij verder in de komende jaren verwachten
van Plein van Siena. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn/ haar ideeën
kenbaar te maken. Nadere bijzonderheden volgen. Zie hiervoor onze website.
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Geloof en samenleving
Maand van de filosofie
In de maand van de filosofie staat ‘Verbeelding’ centraal. In Plein van Siena
zullen wij ingaan op de verbeeldingskracht in het denken van Immanuel Kant
en Paul Ricoeur. Wij zullen dit doen in de vorm van een symposium zoals
Plato dat beschrijft: bij een sobere maaltijd zullen wij, na een inleiding, van
gedachten wisselen over enkele teksten.

Begeleiding: Marieke Maes
Wanneer: do 19 apr
Tijd: 18:30-21:00
Kosten: € 9,-

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
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Begeleiding: Jan Engelen
Wanneer: vrij 26 jan; 23 feb; 6 apr, 25 mei, 29 jun
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. De theatergroep onder leiding van regisseuse Claire Vos komt zo al
jaren wekelijks bij elkaar. Onder het motto: met elkaar creatief, sociaal en
verbindend bezig zijn, is elke bijeenkomst een feestje. Locatie afwisselend,
Rijnstraat 109 hs (data dikgedrukt) en Rijnstraat 58.

Interesse om eens mee te doen, neem dan vooraf contact op met: Wessel
Nijholt w.nijholt@diaconie.com. Tel: 06-15 68 59 78
Wanneer: 10,17 jan; 24, 31 jan; 7,14, 21, 28 feb; 7, 14, 21, 28 mrt.
Waar: Tijd: wo 13:30-15:30. Kosten: geen.
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Begeleiders
Michel Didier: kunsthistoricus
Jan Engelen: theoloog, tot 2007 docent catechese, hoofdredacteur Kerugma
Angela Fabriek: bestuurslid Plein van Siena
Antoinette van Gurp: geestelijk begeleidster
Gerard van Halsema: musicus en muziekwetenschapper
Daniëlle van Hilten: fotograaf
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
Leo Oosterveen o.p.: theologisch en filosofisch leerhuiswerker
Willem Jan Otten: dichter en schrijver van romans, toneel en essays
Gerard Swüste: theoloog en journalist. Werkte bij radio-KRO. Preekt in de
Dominicusgemeente
Rudi te Velde: hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam
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.
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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