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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 een 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 

Bereikbaar per OV: bus 62, 65 en tram 4, 12 

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. 

 

mailto:info@pleinvansiena.nl
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Programma voorjaar 2020 

januari 
di 7 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   13 
di 7 19:30 Bijbelcursus - Jan Engelen    4 
do 9 13:30 Bezoek Catharijne convent - Marieke Maes  18 
do 16 12:30 Lunchconcert      17 
vrij 17 12:15 Marc Chagall en de oecumene - Michel Didier  19 
di 21 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   13 
vrij 31 19:30 Film - begeleiding varieert    23 

 
februari 
di 4 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   13 

wo 5 19:30  Eszter - solotoneel Greet Bosch    24 

vrij 7 12:15 Kunstvernietiging - Michel Didier   20 

di 11 19:30 Bijbelcursus - Jan Engelen    4 

do 13 20:00 Heilige teksten - Younes Boudarqa, Marieke Maes 5 

di 18 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   13 

wo 19 19:30 Boek Prediker - Gerard Swüste    6 

do 20 12:30 Lunchconcert      17 

di 25 19:30 Bijbelcursus - Jan Engelen    4 

do 27 20:00 Heilige teksten - Marieke Maes    5 

vrij 28 19:30 Film - begeleiding: varieert    23 

 
maart 
di 3 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   13 
wo 4 14:00 Middag voor jezelf     14 
wo 4 19:30 Eckhart - Leo Oosterveen    7 
di 10 19:30 Bijbelcursus - Jan Engelen    4 
wo 11 14:00 Middag voor jezelf     14 
wo 11 19:30 Vergeven gave of opgave - Leo Oosterveen  8 
di 17 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   13 
wo 18 14:00 Middag voor jezelf     14 
do 19 12:30 Lunchconcert      17 
do 19 20:00 Op weg naar Pasen - p. Niesen, Marieke Maes  10 
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di 24 19:30 Bijbelcursus - Jan Engelen    4 
wo 25 14:00 Middag voor jezelf     14 
wo 25 19:30 Vergeven gave of opgave - Leo Oosterveen  8 
vrij 27 19:30 Film - begeleiding: varieert    23 
di 31 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   13 
 

april 
wo 1 14:00 Middag voor jezelf     14 
do 2 10:00 Palmpaasstokken - Angela Fabriek   11 
di 7 19:30 Bijbelcursus - Jan Engelen    4 
wo 8 14:00 Middag voor jezelf     14 
wo 8 19:30 Vita’s - Thom Breukel     15 
do 16 12:30 Lunchconcert      17 
do 16 19:30 Waarheid van de schilderkunst - Arthur d’Ansembourg  16 
di 21 19:30 Bijbelcursus - Jan Engelen    4 
vrij 24 19:30 Film-begeleiding: varieert    23 
di 28 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   13 
 

mei 
do 7 20:00 Op weg naar Pinksteren - p. Niesen, Marieke Maes 12 
do 14 12:30 Lunchconcert      17 
di 19 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp    13 
vrij 29 19:30 Film - begeleiding: varieert    23 
 

juni 
di 9 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp    13 
wo 10 19:30 Mensenrechtendialoog in actie - Mariëtte Blom  25 
wo 17 19:30 Het Gregoriaans - Dionne Polet-Brussee  21 
do 18 12:30 Lunchconcert      17 
do 25 19:30 Franciscus - Fer van der Reijken    9 
vrij 26 19:30 Film - begeleiding: varieert    23 
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Geloof en spiritualiteit 

 

Bijbels Leerhuis: vragen en woorden die er toe doen 
Bij de verhalen over Jezus vragen wij ons af: Wie is Hij? Waar is Hij op uit?  

Wat beweegt hem? Wat wil Hij in Woord en Daad met ons delen? 

 

 
 

Van januari tot april laten we ons leiden door twee items uit de verhalen over 

Jezus: De Tempel en de Messias.  

Als Jezus naar Jerusalem gaat, dan is de maat bij wijze van spreken vol. Want 

Jerusalem is het Huis van de Vader. Daar staat de verwachting op springen.  

Als Jezus naar de Tempel gaat dan vermoeden we, dat de Messias naar de 

Tempel komt. Wat betekent die Messias voor ons?  

 

Dit wordt een spannende zoektocht. Hiervoor vragen wij mensen die bijbels 

gesproken wel eens wat mee willen maken, die durven luisteren en van harte 

meepraten. De sfeer is open en ontspannen. Kom het proberen. Wees van 

harte welkom. 

Begeleiding: Jan Engelen 

Wanneer: di 7 jan; 11, 25 feb; 10, 24 mrt; 7, 21 apr 

Tijd: 19:30-21:30  

Kosten: € 45,- te voldoen bij inschrijving. 
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Heilige teksten 
Inleiding: Wat is een tekst?  
Dat blijkt een hele interessante vraag waarop verschillende antwoorden 
mogelijk zijn. Teksten dragen betekenis over en beïnvloeden zo ons leven en 
de keuzen die wij daarin maken.  Sommige teksten blijken zo betekenisvol 
voor het leven dat zij beschouwd zijn gaan worden als heilige teksten. Enkele 
heilige teksten uit verschillende tradities worden behandeld in een korte 
serie in Plein van Siena.   
 

 
 
Younes Boudarqa is student theologie levensbeschouwing. Hij zal enkele 
teksten uit de Koran met ons lezen en vertellen welke betekenis zij voor hem 
hebben.  
 
Door Younes Boudarqa en door Marieke Maes  
Wanneer: do 13 feb 
Tijd: 20:00 
Kosten: vrije bijdrage 

 
Marieke Maes is docent Nieuwe Testament en Filosofie. De avond zal gaan 
over de bijbel als heilige tekst. Hoe is de bijbel ‘heilige tekst’ geworden? Na 
een korte inleiding lezen wij een tekst uit het Oude en uit het Nieuwe 
Testament en gaan wij na wat deze tekst voor ons vandaag betekent.  
 
Begeleiding: Marieke Maes  
Wanneer: do 27 feb 
Tijd: 20:00 
Kosten: € 9,- 
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Wat is Wijsheid? 
Een avond rond het boek Prediker 
Er staan drie boeken in de bijbel op naam van koning Salomo: Spreuken, 
Prediker en Hooglied. Op eigen wijze proberen deze boeken een antwoord te 
geven op de vraag: wat is wijsheid? Dat is een verzuchting die wij ook wel 
eens slaken als we even niet weten hoe verder. 
In de drie boeken van Salomo is Wijsheid een vrouw. Het Boek Spreuken 
vertelt hoe Vrouwe Wijsheid samen met God hemel en aarde schept, zodat 
de schepping inderdaad met Wijsheid tot stand komt. Wijsheid, Vrouwe 
Wijsheid is te vinden om je heen, misschien bijvoorbeeld wel in een toevallig 
stapeltje stenen aan de rand van een bos. 
Hoe vindt een mens wijsheid? Dat is de zoektocht van Prediker. Hij doet dat 
in het dagelijks bestaan, kijkt om zich heen, is kritisch, ook op zichzelf. Hij 
komt tot de conclusie: het leven is één groot mysterie: bezin je op dat 
mysterie, bezie de dingen ook eens van een andere kant, neem het leven 
serieus, maar weet ook te genieten. 

 

 
 
Vanavond lezen we een aantal fragmenten uit Prediker en bekijken we of die 
voor ons een wegwijzer kunnen zijn. 
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We lezen uit de nieuwe vertaling van het boek Prediker uit Wat is Wijsheid? 
Spreuken, Prediker en Hooglied vertaald en toegelicht door Gerard Swüste, 
verschenen bij Skandalon 2020. 
 
Begeleiding: Gerard Swüste  
Wanneer: wo 19 feb 
Tijd: 19:30-21:30 
Kosten: € 9,- 

 
Leven, zomaar 
Een gezamenlijke lezing van een paar fragmenten uit een preek van de 
middeleeuwse mysticus Meester Eckhart (1260-1328): in hoc apparuit Caritas 
Dei. Een tekst over menswording, vrijheid en leven zonder waarom. De tekst 
wordt in vertaling op de avond uitgedeeld en kort toegelicht. We kiezen voor 
een meditatieve omgang met de tekst in de traditie van de kloosterlijke 
‘lectio divina’. Het gaat erom dat de betekenis ervan in je eigen ziel ‘indaalt’. 
 

 
 
Begeleiding: Leo Oosterveen  
Wanneer: wo 4 mrt 
Tijd: 19:30 
Kosten: € 9,- 
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Vergeven: gave of opgave? 
Hebben we nog iets met vergeven? Sommigen associëren dit begrip met een 
al te hoog gegrepen eis. Anderen met een religieus opgelegde cultuur van 
vroeger. Toch speelt het bijbelse begrip vergeving een cruciale rol in de 
relatie mens-mens en mens-God. Vandaag de dag ontdekken filosofen 
opnieuw de betekenis van vergeven en de religieuze dimensie ervan. Een 
slingertocht ter herbronning, langs de Schrift en modern denken. Twee 
avonden met ruimte voor uitwisseling en gezamenlijk leren. 
 
 

 
 
Begeleiding: Leo Oosterveen  
Wanneer: wo 11, 25 mrt 
Tijd: 19:30 
Kosten: € 9,- 
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Franciscus en het ‘Zonnelied’ 
Het 'Zonnelied' (Lofzang van de schepselen) is de meest bekende tekst van 
Franciscus van Assisi. De oorspronkelijk melodie is helaas verloren gegaan. 
Maar dat heeft vele musici geïnspireerd om zelf de muziek te schrijven. Deze 
avond gaan we een reeks Zonneliederen zingen, stilstaan bij de tekst ervan 
en ook een aantal versies ervan beluisteren. Om zo de franciscaanse 
spiritualiteit beter te leren kennen en ervan te leven. Een workshop voor wie 
graag zingt! 
 

 

 
 
 
 
Begeleiding: Fer van der Reijken  
Wanneer: do 25 jun 
Tijd: 19:30-21:30 
Kosten: € 9,- 
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Op weg naar 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. 

 

 
 
 
 
Begeleiding: p. D. Niesen o.p. en Marieke Maes 
Wanneer:  do 19 mrt 
Tijd: 20:00 
Kosten: vrije bijdrage 
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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. De palmpaasstokken worden 
weggegeven aan zieke kinderen of ouderen. 
 
 

 
 
 
Begeleiding: Angela Fabriek 
Wanneer: do 2 apr 
Tijd: 10:00 
Kosten: geen 
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Op weg naar Pinksteren 
“Wij bidden om heilige Geest, die verenigt wat verdeeld is, die geneest wat 
gewond is en heelt wat gebroken is.” 
Ter voorbereiding op Pinksteren lezen wij gedeelten uit de Schrift en 
liedteksten. Wij kijken ook naar bekende symbolen uit de liturgie. 
 
 

 
 

 
 
Begeleiding: p. D. Niesen o.p. en Marieke Maes 
Wanneer: do 7 mei 
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. Na afloop is er voor wie wil, koffie en thee. 
Ervaring met meditatie is niet vereist. Mystieke teksten en gedichten worden 
tijdens de bijeenkomsten voorgedragen. 
 
Begeleiding: Antoinette van Gurp 
Wanneer: di 7, 21 jan, 4, 18 feb; 3, 17, 31 mrt; 28 apr, 19 mei; 9 jun 
Tijd: 10:00-11:00 
Kosten: € 5,- per keer 
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Middag voor jezelf 
Een paar uur rustig en ongestoord zelf kunnen lezen, schrijven of studeren. 
Of zo maar in stilte wat nadenken of mediteren. In een stijlvolle omgeving.  
Voor iedereen mogelijk in Plein van Siena op woensdagmiddag in de 
veertigdagentijd. 
 
Plein van Siena is voor jou open huis op de woensdagen: 4, 11, 18, 25 mrt, 1 
en 8 apr, s’ middags telkens van 14:00-17:00. 
 
 
 

 
 
 
Vrije toegang. 
Snel wifi netwerk aanwezig. 
Neem gerust eigen consumptie in je thermosfles mee. 
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Vita’s: beeldgebrachte levensverhalen van helden 
of heiligen 

Op Vita’s  staat het portret van de hoofdpersoon of heilige in het midden 
afgebeeld met daaromheen taferelen uit zijn of haar leven. Vanaf de 
geboorte tot en met de begrafenis. Vita’s zijn verhalende iconen. Door de 
scènes die staan afgebeeld rondom de centrale figuur kunnen gelovigen zich 
laten inspireren door de levensverhalen. Met het idee goed voorbeeld doet 
goed volgen. De scènes hebben dikwijls een volks verhalend karakter, rijk aan 
details uit het dagelijks leven, terwijl de centrale figuur nog traditioneel 
geschilderd is, met aandacht voor de innerlijke uitdrukking. De scènes op de 
rand hebben een belangrijke historische waarde, en zijn picturale vertalingen 
uit documenten en geschreven bronnen van levensverhalen van de 
afgebeelde figuur.  
 
Van elk persoon op de Vita, die op Plein van Siena te zien zal zijn, is een 

avondvullend verhaal te houden, omdat wij daaruit mogen leren: hun 

voorbeelden na te volgen!  

 
Begeleiding: Thom Breukel 
Wanneer: 8 apr 
Tijd: van 19:30  
Kosten: € 9,- 
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Geloof en kunst 

 
Waarheid van de schilderkunst 
Waarheid van de schilderkunst 
In een brief van 23 oktober 1905 schrijft Cézanne aan zijn vriend Emile 
Bernard dat hij hem de waarheid over de schilderkunst verschuldigd is. Dit is 
opmerkelijk want lange tijd sprak men van de schone kunsten en was 
waarheid een begrip van de wetenschappen. Vraag is op welke wijze er in de 
kunst sprake kan zijn van waarheid. Tevens zullen we daarbij onderzoeken 
hoe de waarheid van de schilderkunst zich verhoudt tot de huidige crisis van 
de waarheid in de media. Tot slot blijft de vraag wat dit betekent voor rol van 
de kunst in een veranderende samenleving. 

 
Begeleiding: Arthur d’Ansembourg 
Wanneer: do 16 apr  
Tijd: van 19:30-20:30 
Kosten: € 9,- 
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Lunchconcert 
Iedere derde donderdag van de maand is er een lunchconcert door jonge 
talentvolle musici. In het algemeen gaat het om studenten van het 
Conservatorium van Amsterdam.  

 
 

 
 
 

Wanneer: do 16 jan; 20 feb; 19 mrt; 16 apr; 14 mei; 18 jun 
Tijd: 12:30-13:15  
Kosten: vrije bijdrage 
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Tentoonstelling North-South Catharijne Convent 
North-South slaat op de herkomst van de beelden, de altaar panelen en 
andere objecten uit deze prachtige tentoonstelling. In Spanje, Catalonië en in 
Noorwegen zijn uit de 10e, 11e en 12e eeuw afbeeldingen bewaard gebleven 
die qua stijl zeer veel gemeenschappelijk hebben. Mariabeelden bijvoorbeeld 
die wel zusjes van elkaar lijken. Zo brengen we een bezoek aan een wereld 
van eeuwen geleden die toch ook onze wereld is.  
 
 

 
 
 
Begeleiding: Marieke Maes 
Wanneer: do 9 jan  
Tijd: 13:30 ingang Catharijne Convent Utrecht 
Kosten: entree Catharijne Convent 
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Marc Chagall en de oecumene 
De in Wit-Rusland geboren en getogen Marc Chagall vond op jonge leeftijd 
aansluiting bij de avant-garde in Parijs, waar hij kubisme combineerde met 
elementen uit het leven in de sjtetl dat hij zelf nooit had meegemaakt. Na 
een langdurig verblijf in het revolutionaire Rusland keerde hij voorgoed terug 
naar Frankrijk, waar hij de joodse en christelijke religies in zijn werk verbond 
tot een universele boodschap van vrede en liefde tussen de mensen. 
 
 

 
 

 
 
Lezing n.a.v. de tentoonstelling in het Stedelijk Museum, Amsterdam, te zien 
tot  2 februari 2020. 
 
Begeleiding: Michel Didier 
Wanneer: vrij 17 jan  
Tijd: 12:15 
Kosten: € 17,- 
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Kunstvernietiging 
De afgelopen jaren werd op vele plaatsen in de wereld gepoogd een volk te 
vernederen door zijn cultuur te vernietigen. Vooral godshuizen en religieuze 
monumenten zijn het doelwit. We zagen dat in het recente verleden in 
Joegoslavië, Mali, Afghanistan en Jemen, maar christenen en moslims 
trokken al vroeg in de geschiedenis een spoor van vernietiging door Egypte, 
Griekenland en Rome. En ook Russische, Chinese en Cambodjaanse 
communisten gingen de Taliban en IS voor. 
 

 
 
Begeleiding: Michel Didier 
Wanneer: vrij 7 feb  
Tijd: 12:15 
Kosten: € 17,- 

 
Deze lezingen maken deel uit van de cursus kunstgeschiedenis die Michel 
Didier van 18 januari tot 5 april 2020 geeft in het Plein van Siena op vrijdag 
van 12:15-14:15. Voor meer informatie: www.tijdruimte.nl en 06-24217678 
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Het Gregoriaans en de toepassing ervan in deze tijd 
Het Gregoriaans is een éénstemmig liturgisch gezang uit de Rooms Katholieke 
Kerk, ontstaan in de 9e eeuw. Door de invoering van de volkstaal is het 
gregoriaans grotendeels vervangen door Nederlandstalige liturgische muziek.  
Dionne Brussee is als historicus afgestudeerd op de vernieuwing van het 
kerklied binnen de katholieke kerk in Nederland na het 2e VC en heeft de 
overgang onderzocht van het Latijn en de Gregoriaanse zang naar de 
Nederlandstalige liturgische muziek en zo kennis gemaakt met deze 
Gregoriaanse gezangen. Daarnaast zong ze zelf 5 jaar in een vrouwen Schola 
in Amsterdam.  

 
 
 
In deze lezing zal Dionne iets vertellen over het ontstaan en de ontwikkeling 
van deze oude liturgische zangstijl en een aantal gezangen laten horen. Ook 
is er ruimte voor gesprek en het uitwisseling van ervaringen met het 
Gregoriaans. Tot slot zal Dionne één gezang met elkaar gaan instuderen om 
zo - voor wie dit wil en kan - te ervaren hoe het is om deze bijzondere 
zangstijl zelf te zingen. 
 
Begeleiding: Dionne Polet-Brussee 
Wanneer: wo 17 juni  
Tijd: 19:30  
Kosten: € 9,- 
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Geloof en samenleving 
 
Aan de Kloostertafel 
Plein van Siena is een ontmoetingsplaats, waar je welkom bent voor een 
goed gesprek. In dat kader is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek 
met pastor D. Niesen o.p. Daarvoor kunt u (zonder afspraak) binnenlopen 
voor ontmoeting en gesprek aan de kloostertafel. Iedere dinsdag  van 16:00 
tot 17:30 uur. 
 
 

 
 
 
Begeleiding: pastor D. Niesen o.p. 
Wanneer: iedere dinsdag  
Tijd: 16:00-17:30 
Kosten: geen 
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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 januari tot en met juni de 
laatste vrijdag van de maand een film zien. 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  met  hapje en een drankje. 
 
Wij brengen u graag op de hoogte van de filmtitels via de e-mail: 
info@pleinvansiena.nl of u kunt contact opnemen met Plein van Siena.  
Tel: 020-4422009. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Begeleiding: varieert  
Wanneer: vrij 31 jan; 28 feb; 27 mrt; 24 apr; 29 mei; 26 jun  
Tijd: inloop 19:00, aanvang film 19:30  
Kosten: vrije bijdrage 
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De erfenis van Eszter: solotoneel door Greet Bosch 
De charmante Lajos, de geliefde van Eszter, wordt door iedereen op handen 

gedragen. 

Maar, Lajos is een leugenaar, een bedrieger en een dief. Hij neemt Eszter 

bijna alles af, verraadt haar met haar zus en verdwijnt uit haar leven. Twintig 

jaar leidt Eszter vervolgens een teruggetrokken bestaan. Haar oude wonden 

helen langzaam. Maar, dan dient Lajos zich weer aan. Hij maakt er geen 

geheim van dat hij uit is op het laatste wat zij nog bezit. En hoewel Eszter 

wordt geholpen door vrienden, die weten wat hij haar heeft aangedaan, 

gebeurt wat er gebeuren moet.  Wat twintig jaar daarvoor in gang werd 

gezet, krijgt nu zijn onvermijdelijke afloop. 

(Sándor Márai) 

 

 
 

Begeleiding: Greet Bosch 

Wanneer: wo 5 feb  

Tijd: 19:30 

Kosten: € 9,- 
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Amnesty International mensenrechtendialoog  
Amnesty International organiseert 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 Plein van Siena organiseert de lokale AI groep uit de Rivierenbuurt/de 

Pijp/westelijke tuinsteden een mensenrechtendialoog over het thema 

vluchtelingen en migranten. Is het onze plicht om vluchtelingen op te vangen 

in Nederland? Zijn migranten een bedreiging voor de Nederlandse cultuur. 

 

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:  wo 10 jun 

Tijd: 19:30-21:30 

Kosten: geen 

 
 

mailto:info@pleinvansiena.nl
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Begeleiders 
Mariëtte Blom: actief groepslid Amnesty International 
Greet Bosch-Nienhuis: voordrachtskunstenares 

Younes Boudarqa: student theologie levensbeschouwing 

Thom Breukel: docent kunstgeschiedenis en beeldend kunstenaar 

Arthur d’Ansembourg: filosoof, docent esthetica en kunstfilosofie 

Angela Fabriek: bestuurslid Plein van Siena 

Michel Didier: kunsthistoricus 

Jan Engelen: theoloog 

Antoinette van Gurp: geestelijk begeleidster 

Marieke Maes: docent filosofie en Nieuwe Testament 

p. A. Niesen o.p.: pastor Thomas van Aquino parochie 

Leo Oosterveen o.p.: theologisch en filosofisch leerhuiswerker 

Dionne Polet-Brussee: cultuurhistoricus, liturgische muziek 

Fer van der Reijken: Franciscaan en coördinator van Stadsklooster La Verna 

Gerard Swüste: theoloog en journalist. 

 

 

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; actualiteiten kunnen worden 

ingevoegd. Zie voor meer info de website: www.pleinvansiena.nl. Bij te 

geringe deelname kan een activiteit worden geannuleerd. Info via: 

info@pleinvansiena.nl of tel. 020-4422009. 

 

 

Bezitters van stadspas met groene stip krijgen 50% korting op entree. 

 

mailto:info@pleinvansiena.nl
http://www.pleinvansiena.nl/

