Programma Plein van Siena
Voorjaar 2022

Dominicaans spiritueel centrum
Plein van Siena

Plein van Siena
Plein van Siena is één van de Dominicaanse projecten, gesteund door de
Nederlandse Dominicanen. 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 vinden cursussen filosofie, avonden rond literatuur,
meditatiebijeenkomsten plaats. Elke derde donderdag verzorgen studenten
van het Conservatorium van Amsterdam een lunchconcert. Regelmatig
exposeren 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

Winkel
In hetzelfde pand aan de Rijnstraat 109 hs is de winkel van de Thomas van
Aquino parochie gevestigd. U kunt hier onder andere nieuwe en
antiquarische religieuze boeken, kaarsen, kaarten en producten uit de derde
wereld kopen. Mocht u iets speciaals wensen en niet kunnen vinden in de
winkel, dan gaan wij graag voor u op zoek.
Openingstijden
Dinsdag
Woensdag/vrijdag
Donderdag
Zaterdag

13:00-15:00 / 16:00-17:30 Kloostertafel (zie pag. 22)
wisselende tijden
13:00-17:30
12:00-17:00
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Coronamaatregelen
In ons centrum hebben ook wij te maken met coronamaatregelen. De
medewerkers en vrijwilligers van Plein van Siena nemen deze maatregelen
altijd in acht. Wij gaan ervan uit dat onze bezoekers dit ook doen.
Corona-richtlijnen:
De gezondheid van bezoekers en medewerkers van Plein van Siena staat
voorop. Houd u daarom aan de onderstaande regels:
Vooraf registreren verplicht
Mondkapje verplicht
Kom bij voorkeur alleen naar binnen, of maximaal met 2 personen
Houd 1,5 meter afstand, vóór en ín Plein van Siena
Reinig uw handen
Schud geen handen
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
Betaal zoveel mogelijk vooraf en per bank
Blijf thuis bij verkoudheid, griepklachten van uzelf of uw huisgenoten
Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers
Wij zijn samen verantwoordelijk
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Aanmelden
Aanmelden voor alle activiteiten is verplicht. Dit kan via
info@pleinvansiena.nl, met vermelding van uw telefoonnummer, of
persoonlijk tijdens uw bezoek aan Plein van Siena.
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Programma voorjaar 2022
Januari
do 27 14:00 Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen
vrij 8 12:15 Fatima in het uitverkoren land - Michel Didier
vrij 28 19:30 Film - begeleiding: varieert

06
19
23

Februari
di 1
do 3

do 10
do 10
di 15
do 17
do 24
vrij 25

10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp
20:00 Boekbespreking: Het lied van de mistral, Olivier Mak
Bouchard. Meulenhoff, 2021
en Foto-expositie-Martin Waalboer
14:00 Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen
20:00 De hervormingspogingen van paus Adriaan VI Nico Lettinck
10:00 Meditatie tot 14:00 - Antoinette van Gurp
12:30 Lunchconcert
14:00 Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen
15:00 Thomastournee - Arjan Broers

14
25
26
06
07
15
18
06
08

Maart
di 1
di 1
wo 9
do 10
wo 16
do 17
vrij 18
di 22
do 24
do 24
vrij 25
do 31

10:00
19:30
19:30
14:00
20:00
12:30
12:15
10:00
14:00
15:30
19:30
20:00

Mediteren - Antoinette van Gurp
Neil Young - Gerard Swüste
Hildegard van Bingen - Dionne Brussee
Bijbelcursus Matthëus- Jan Engelen
De Karmeliet Titus Brandsma-Marieke Rijpkema
Lunchconcert
De Oost-west mystiek - Michel Didier
Mediteren - Antoinette van Gurp
Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen
Palmpaasstokken - Angela Fabriek
Film - begeleiding: varieert
Op weg naar Pasen - D. Niesen o.p., Marieke Maes
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14
27
28
06
09
18
20
14
06
12
23
11

April
di 5
do 7
do 14
di 19
wo 20
do 21
wo 27
do 28
vrij 29

10:00
20:00
14:00
10:00
19:30
12:30
19:30
14:00
19:30

Mediteren - Antoinette van Gurp
Hannah Arendt - Alexandra Querbach - van Oosten
Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen
Mediteren - Antoinette van Gurp
Geloof in de opera - Rob Polet
Lunchconcert
Geloof in de opera - Rob Polet
Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen
Film - begeleiding: varieert

14
29
06
14
13
18
13
06
23

10:00
19:30
14:00
10:00
12:30
10:30
19:30
19:30
10:00

Mediteren - Antoinette van Gurp
Hoogste Lied - Gerard Swüste
Workshop schilderen op zijde - Britt van Dam
Mediteren - Antoinette van Gurp
Lunchconcert
Meditatietocht in de natuur- Alex Nennie
De Innerlijke pelgrimsweg - Alex Nennie
Film - begeleiding: varieert
Mediteren - Antoinette van Gurp

14
10
21
14
18
17
16
23
14

Mei
di 3
di 3
di 10
di 17
do 19
za 21
di 17
vrij 27
di 31

Juni
di 14 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp
do 16 12:30 Lunchconcert
vrij 24 19:30 Film - begeleiding: varieert
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14
18
23

Geloof en spiritualiteit
Synode 2021 - 2023
Op de site van het bisdom, www.bisdomhaarlemamsterdam.nl, kunt u lezen
over de synode 2021-2023. Paus Franciscus heeft alle katholieken wereldwijd
uitgenodigd om actief mee te denken en te praten over de hervorming van
de kerk.
Het is de bedoeling van paus Franciscus dat alle mensen, van jong tot en
met oud, met elkaar in gesprek gaan, naar elkaar luisteren en zo van onderop
tot ideeën en adviezen komen over hoe we samen een hechtere
geloofsgemeenschap kunnen vormen. De Vredeskerk, de Obrechtkerk en
Plein van Siena gaan hier gezamenlijk mee aan de slag. U wordt hierover
geïnformeerd via onze website, nieuwsbrief en facebook.
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Bijbellezen: Mattheüs
Vier kroongetuigen presenteren ons hun verhaal over Jezus. Twee jaar lang
hebben we ons hoofd gebogen voor Johannes. Behoorlijk in de rede gevallen
door ‘Corona’ hebben we enkele hoofdstukken uit Marcus gelezen. In het
jaar 2022 gaan we in de bijbelgroep werken aan Mattheüs. De eerste
bijeenkomst is een inleiding, daarna zullen we ons meer uitgebreid bezig
houden met de Bergrede en de Wonderverhalen, laten we zeggen: een
wonder van een preek (Mt 5-7) en de praktijk van het woord (Mt 8-9).
In totaal gaat het om zeven bijeenkomsten, (januari tot april) die spannende
excursies beloven te worden. Ik wil graag met u proberen dichterbij de
teksten te komen. U ontvangt begeleidend materiaal.

Begeleiding: Jan Engelen
Wanneer: do 27 jan; 10, 24 feb; 10, 24 mrt; 14, 28 apr
Tijd: 14:00-16:00
Kosten: € 45,- te voldoen bij inschrijving
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De hervormingspogingen van de Nederlandse paus
Adriaan VI (1522-23)
Op 9 januari 1522 werd de in Utrecht geboren Adriaan Boeyens tot ieders
verrassing tot paus gekozen. Tijdens zijn korte pontificaat heeft hij
geprobeerd de danig in verval geraakte Kerk van binnen uit te hervormen.
Wie was deze wat introverte geleerde, die in Leuven onderwijs gaf aan
Erasmus en die met alle macht heeft geprobeerd Maarten Luther binnen de
Kerk te houden? En hoe stond hij tegenover het alom als normaal
beschouwde systeem van de slavernij? In deze lezing blikken wij terug op het
pausschap van Adriaan en kunnen we ook vanuit eigentijdse vraagstellingen
proberen te achterhalen wat wij van deze episode uit het verleden kunnen
leren.

Begeleiding: Nico Lettinck
Wanneer: do 10 feb
Tijd: 20:00
Kosten: € 9,7

Thomas-tournee
Dominicaan Stefan Mangnus was jarenlang intensief bezig met zijn
medebroeder Thomas van Aquino, de grote middeleeuwse theoloog. Meer
specifiek: met hoe Thomas kijkt naar de goddelijkheid van Jezus in het
evangelie van Johannes.
Na zijn promotie op 17 januari 2022 maakt hij een kleine Thomas-tournee
langs Zwolle, Rotterdam, Utrecht, Huissen en Amsterdam. We luisteren,
praten, bidden en zingen en eten met elkaar, voor zover de coronaregels het
toestaan.
De tournee gaat over de vraag hoe we nou moeten begrijpen dat Jezus
Christus helemaal mens én helemaal God is. Kan christelijk spreken over God
en Jezus ons dichter bij de kern van ons eigen leven brengen?

Begeleiding: Arjan Broers
Waar: Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam, metro 51, 53, 54
Wanneer: vrij 25 feb
Tijd: 15:00-19:00
Kosten: € 20,8

De Karmeliet Titus Brandsma
Onlangs werd bekend dat paus Franciscus van plan is Titus Brandsma heilig te
verklaren. Wie was deze aanstaande heilige? Wat bewoog hem? Wat typeert
hem als Karmeliet? Waarom is hij voor onze tijd nog steeds interessant?
Marieke Rijpkema, zelf zuster Karmeliet en beheerder van het Titus
Brandsma Memorial in Nijmegen, laat ons nader kennismaken met deze
inspirerende mens o.a. door samen zijn teksten te lezen en te bespreken.

Begeleiding: Marieke Rijpkema
Wanneer: wo 16 mrt
Tijd: 20:00
Kosten: € 9,9

Het Hoogste Lied
Het Hooglied: in de loop van eeuwen is er geen boek in de Schrift waarover
zoveel is geschreven. De kerkvader Origines schreef er in de derde eeuw
maar liefst tien boeken over. En later Hadewych, Johannes van het Kruis,
Hugo Claus, Judith Herzberg. Hoe zou dat komen?
We lezen in de tekst en proberen te ontdekken waarom dat bijbelboek
steeds zoveel mensen aan het denken en schrijven heeft gezet. Is het omdat
het eigenlijk gaat over de liefde van God voor zijn mensen? Of gaat het over
het wonder van de liefde tussen mensen die het ‘hoogste lied’ zingen? Of is
het iets anders? Waarom heeft dat boek eigenlijk een plaats gekregen in de
Bijbel?

We lezen uit het Hooglied aan de hand van de vertaling van Gerard Swüste in
‘Uit het leven gegrepen, Salomo’s Spreuken, Prediker en Hooglied’, vertaald
en toegelicht, Skandalon 2020.
Begeleiding: Gerard Swüste
Wanneer: 3 mei
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,10

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: pastor D. Niesen o.p. en Marieke Maes
Wanneer: do 31 mrt
Tijd: 20:00
Kosten: vrije bijdrage
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Palmpaasstokken
Kinderen van de basisschool maken een palmpaasstok. Palmpasen is een
christelijk feest. De intocht van Jezus in Jeruzalem wordt dan 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 24 mrt
Tijd: 15:30
Kosten: geen
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Geloof in de opera
Twee avonden over ‘Licht'.
In het leven componist Karlheinz Stockhausen stond het geestelijke en
religieuze centraal. In zijn composities klonk dat ook steeds explicieter door.
Zijn operacyclus ‘Licht’ is een hoogtepunt in zijn oeuvre. Het bestaat uit zeven
avondvullende opera’s. Hoofdpersonen zijn Michaël, Eva en Lucifer. Deze
verbeelden krachten die ons omringen en die we allemaal wel kennen: het
goede dat strijdt tegen het kwaad, het alles verbindende van de oermoeder
en het kwaad dat de schepping wil verstoren. Deze drie personen komen
door de cyclus heen op indringende manier met elkaar in conflict of ze
werken juist samen. Het is een kosmisch drama en naast hele aardse scenes
is het heelal decor van de opera’s. Het einde is een heel lofzang op de gehele
schepping. Delen uit ‘Licht’ werden in 2019 uitgevoerd in de Gashouder van
het Westergasterrein.
Theoloog Rob Polet wijdt u in, in de rijkdom van dit werk waarbij er natuurlijk
naar hoogtepunten gekeken en geluisterd zal worden.

Begeleiding: Rob Polet
Wanneer: wo 20, 27 apr
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,13

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 is een gezamenlijke stilte van 20 minuten. We mediteren zittend
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 1 feb, 1, 22 mrt; 5, 19 apr; 3, 17, 31 mei; 14 jun.
Tijd: 10:00-11:00
Kosten: € 5,- per keer
14

Meditatie hele dag
De vreugde van de stilte. Veel mensen verlangen naar rust en stilte, zeker als
je in de stad woont. Het samen stil zijn kan je helpen om dit ook te doen. Het
kan je veel energie geven en genezend werken. In de stilte kun je bij jezelf
komen en stilte en innerlijke rust maakt ook plaats voor het goddelijke.
De aanwezigheid van anderen kan daarbij vaak ondersteunend zijn. Soms kan
mediteren een innerlijke strijd zijn, moet je eerst door je innerlijke lawaai van
denken, oordelen en fantaseren heen, maar daaronder is de stilte en
innerlijke ruimte. Stilte vraagt oefening. Als we eenmaal hebben geleerd neer
te dalen in de stilte in onszelf kunnen wij haar vinden overal waar we zijn.
De stilte zal steeds ingeleid worden door de begeleider om daarna een tijdje
zelf stil te zijn. We gaan tussendoor -als het weer het toelaat- buiten lopen in
stilte.

Begeleiding: Antoinette van Gurp
Wanneer: di 15 feb
Tijd: 10:00-14:00 uur. Soep en brood in de middag.
Kosten: € 25,15

De innerlijke pelgrimsweg

Een interactieve avond over de vraag of er vertrouwen en geluk te vinden is
in tijden van crisis. Crisis kan ons in een situatie storten, die we het liefst
willen ontvluchten. Dingen waaraan we gehecht zijn vallen weg. We worden
ons ervan bewust dat we op zoek moeten naar een bron die water geeft.
Crisis en onthechting zijn belangrijke woorden voor de christelijke monniken.
Zij zagen crisis en lijden als voorwaarde tot geluk en als begin van een
geestelijk leven. Zij waren vertrouwd met het maken van de innerlijke
pelgrimstocht: die van het hoofd naar het hart. Kan het christelijk geloof van
de monniken ons helpen om geluk te ontdekken dat in elke crisistijd
verborgen ligt?
Begeleiding: broeder Alex Nennie
Wanneer: 17 mei
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,16

Stille meditatietocht in de natuur
Op 21 mei 2022 vindt een stille gebeds- meditatietocht (9 km) door het
mooie natuurgebied De Lage Vuursche plaats met het thema ‘Je bent
geliefd’. We laten ons raken door de stilte en de schoonheid van de natuur.
Doel is om dichter bij onszelf te komen en om ons geestelijk te verdiepen en
op zoek te gaan naar de diepste Bron van ons bestaan. We overwegen het
thema met enkele (korte) teksten van bijvoorbeeld Teresa van Avila, Henri
Nouwen e.a. Ook zal een kort poppenspel worden opgevoerd.

Begeleiding: broeder Alex Nennie
Wanneer: za 21 mei
Tijd: 10:30 verzamelen treinstation Hollandsche Rading
Kosten: € 9,17

Geloof en kunst
Lunchconcert
Iedere derde donderdag van de maand verzorgen jonge talentvolle musici,
meestal studenten van het Conservatorium van Amsterdam, een
lunchconcert.

Wanneer: do 17 feb; 17 mrt; 21 apr; 19 mei; 16 jun
Tijd: 12:30-13:15
Kosten: vrije bijdrage
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Fatima in het uitverkoren land
De Estado Novo in Portugal
De Estado Novo (1933-74) was de katholiekste staat van de twintigste eeuw,
gebaseerd op de pauselijke encyclieken Rerum Novarum van Leo X (1891) en
Quadragesimo anno van Pius XI (1931). Portugal was uitverkoren om Gods
woord over de wereld te verspreiden. Fatima werd een heiligdom van
ongekende proporties. En in Lissabon verrees een reusachtig Christusbeeld
om Portugal buiten de oorlog te houden.

Begeleiding: Michel Didier
Wanneer: vrij 28 jan
Tijd: 12:15
Kosten: € 20,Deze lezing maakt deel uit van de cursus kunstgeschiedenis die Michel Didier
van 28 januari tot en met 8 april 2022 geeft in Plein van Siena op vrijdag van
12:15-14:15. Voor meer informatie: www.tijdruimte.nl/ 06-24217678.
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De oost-westmystiek van Odilon Redon
Odilon Redon (1840-1916) was een symbolistisch kunstenaar, vanaf eind 19e
eeuw verbonden met de visionaire kunstenaarsgroep Les Nabis (de
profeten). In deze periode begint hij voor het eerst te werken in kleur:
decoratieve panelen met vage toespelingen op Shakespeare, Evangelie en
boeddhisme. Hij sloot een diepe vriendschap met de Nederlandse
verzamelaar Andries Bonger, vriend en zwager van Theo en Vincent van
Gogh.

Begeleiding: Michel Didier
Wanneer: vrij 18 mrt
Tijd: 12:15
Kosten: € 20,Deze lezing maakt deel uit van de cursus kunstgeschiedenis die Michel Didier
van 28 januari tot en met 8 april 2022 geeft in Plein van Siena op vrijdag van
12:15-14:15. Voor meer informatie: www.tijdruimte.nl/ 06-24217678.
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Workshop schilderen op zijde
De traditie van het schilderen op zijde ontstond in China rond de 4e eeuw
voor Christus. Kalligrafie en afbeeldingen van de natuur kwamen samen op
stof. Papier moest nog worden uitgevonden. Door de jaren en werelddelen
heen heeft de techniek zich verder ontwikkeld.

In deze workshop krijgt u een idee van de mogelijkheden van schilderen op
zijde. Na het beschilderen van zijde verwerken wij deze in een kaart. Een
uniek stukje handwerk om iemand anders mee te verrassen!
Begeleiding: Britt van Dam
Wanneer: di 10 mei
Tijd: 14:00
Kosten: € 9,21

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.

Begeleiding: pastor D. Niesen o.p.
Wanneer: wekelijks op dinsdag
Tijd: 16:00-17:30
Kosten: geen
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Filmgesprek met 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
spirituele, religieuze of maatschappelijke film zien. Na afloop van de film is er
gelegenheid tot napraten met een 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 28 jan; 25 mrt; 29 apr; 27 mei; 24 jun
Tijd: aanvang film 19:30
Kosten: vrije bijdrage
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Samenwerking taalschool Sipi en Plein van Siena
Een ochtend in de week op woensdag komt een aantal vrouwen naar Plein
van Siena om de Nederlandse taal te leren. Zij werken aan het verbeteren
van spreek- lees- en schrijfvaardigheid. Deze vrouwen zijn afkomstig uit
verschillende landen waaronder Marokko, Eritrea en Syrië en werken op deze
ochtend met een professionele docent aan hun eigen leerdoelen.
In het voorjaar 2022 komen zij een ochtend of middag in Plein van Siena
bijeen met een gerecht uit eigen land en gaan aan de hand van het gemaakte
hun verhaal vertellen.

Wanneer: wekelijks op woensdag
Tijd: 9:00-12:00
Kosten: geen
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Boekbespreking: Het lied van de mistral, Olivier
Mak Bouchard. Meulenhoff, 2021
De woeste schoonheid van de Luberon, tradities en legendes, heden en
verleden, werkelijkheid en mystiek die moeiteloos in elkaar overgaan. Dat
biedt Olivier Mak-Bouchard ons in zijn betoverende debuutroman. Hij kreeg
er de Prix Première Plume voor.
Na een heftige onweersbui wordt de verteller door zijn oude buurman
meegetroond naar een ingestorte muur langs een kersenboomgaard. Ze
vinden er geheimzinnige voorwerpen die uit een ver verleden lijken te
stammen. Dat is het begin van een vriendschap en een spannende zoektocht.

Oorspronkelijke titel ‘Le dit du mistral
Le Tripode 2020’
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Vertaalster Gertrud Maes ging samen met fotograaf Martin Waalboer op
zoek naar de mysterieuze plaatsen die in de roman voorkomen. Ze maakten
er een impressie over die we bij de boekbespreking vertonen.
Vertaling: Gertrud Maes
Fotografie en videoproductie: Martin Waalboer

Foto- expositie Martin Waalboer

Foto: Martin Waalboer
Begeleiding: Gertrud Maes, foto-expositie: Martin Waalboer
Wanneer: 3 feb, boekbespreking; foto-expositie, jan tot apr
Tijd: 20:00
Kosten: € 9,-
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Neil Young
Neil Young betitelt ‘Mother Earth’ als een ‘Natural anthem’, een volkslied
over de natuur. Gedurende zijn carrière heeft hij songs geschreven over het
geweld dat de natuur wordt aangedaan, over de hebzucht, het egoïsme van
de mensheid ten koste van het milieu. Songs vol verontwaardiging en
strijdlust.
Gerard Swüste gaat een aantal nummers zingen en zo probeert hij iets over
te dragen van de bezorgdheid die Neil Young wil overbrengen. Dat geeft ons
misschien vorm aan onze eigen zorg om Moeder Aarde.

Begeleiding: Gerard Swüste
Wanneer: di 1 mrt
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,-
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Hildegard von Bingen, haar leven en haar muziek
Aan de hand van haar inspiratiebronnen, in het bijzonder de muziek, lopen
we het leven van Hildegard von Bingen na, abdis en mystica uit de 12e eeuw.
Tijdens de lezing maakt u kennis met deze mystieke, veelzijdige en
getalenteerde vrouw, die haar tijd ver vooruit was en met het volgen van
haar eigen weg nog steeds veel mensen inspireert. De combinatie van leven
vanuit natuur, religie en muziek maakt haar een bijzondere en inspirerende
vrouw. Met name door haar muziek, die nauw gerelateerd is aan de
liturgische muziek van haar tijd – het gregoriaans – en tegelijkertijd een zeer
persoonlijke uitdrukking is van haar relatie met God, Maria, de natuur en de
mens, is ze bekend geworden.

.
Begeleiding: Dionne Polet-Brussee
Wanneer: wo 9 mrt
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,28

Hannah Arendt
Hannah Arendt staat in deze maand van de filosofie centraal in Plein van
Siena. Dit komt tot uiting in een aan haar gewijde expositie door
verschillende kunstenaars en een avondbijeenkomst die in het teken van
haar denken staat. Hannah Arendt is mede bekend geworden door haar boek
over de Nazi Adolf Eichmann met de titel ‘Eichmann in Jeruzalem’. Dit boek
schrijft Arendt nadat zij het proces tegen Eichmann in Jeruzalem in 1961
heeft bijgewoond. Tijdens dit proces valt haar op dat Eichmann zich
voortdurend in clichés uitdrukt en niet zelf lijkt na te denken. Als student van
Heidegger was Hannah Arendt juist de betekenis van het denken, in
onderscheid met het (wetenschappelijk) kennen, beter gaan begrijpen. Het
gebrek aan denken bij Eichmann duidt Hannah Arendt aan als ‘de banaliteit
van het kwaad’. Deze uitdrukking heeft voor zeer veel controversen en
misverstanden gezorgd. Tijdens de avondbijeenkomst gaat theologiestudent
Alexandra Querbach dieper in op de betekenis van Arendts denken en leest
met ons enkele tekstfragmenten van de hand van deze boeiende vrouw.

Begeleiding: Alexandra Querbach - van Oosten
Wanneer: do 7 apr, expositie over Hannah Arendt vanaf april
Tijd: 20:00
Kosten: vrije bijdrage
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Begeleiders
Arjan Broers: journalist, pastor Dominicuskerk Amsterdam
Britt van Dam: eigenaar B-silk
Michel Didier: kunsthistoricus
Jan Engelen: theoloog
Angela Fabriek: bestuurslid Plein van Siena
Antoinette van Gurp: geestelijk begeleidster
Nico Lettinck: historicus
Gertrud Maes: literair vertaler uit het Frans
Marieke Maes: docent filosofie en Nieuwe Testament
Broeder Alex Nennie: lekenbroeder, franciscaan, theoloog
pastor D. Niesen o.p.: pastor Thomas van Aquino parochie
Dionne Polet-Brussee: cultuurhistoricus, liturgische muziek
Rob Polet: theoloog en als diaken werkzaam voor de Nicolaasbasiliek
Alexandra Querbach-van Oosten: student Theologie Levensbeschouwing
Marieke Rijpkema: karmeliet, beheerder Titus Brandsma Memorial Nijmegen
Gerard Swüste: theoloog en journalist
Martin Waalboer: fotograaf

Praktische informatie voor deelnemers
•

•
•
•
•

Aanmelden: graag bijtijds bij Sandra Lindeman, coördinator Plein van
Siena per mail info@pleinvansiena.nl. Bij te geringe deelname kan
een activiteit worden geannuleerd.
Betaling: op bankrekening NL 72 RABO 0143 8694 50 t.n.v. Plein van
Siena, o.v.v. cursusnaam.
Locatie: tenzij anders aangegeven vinden alle programma’s plaats in
Plein van Siena.
Wijzigingen en aanvullingen programma’s: raadpleeg hiervoor de
website www.pleinvansiena.nl.
Contact: via info@pleinvansiena.nl of bel naar 020-4422009.

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