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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 

en meditatiebijeenkomsten plaats. Elke derde donderdag van de maand 

verzorgen studenten van het Conservatorium van Amsterdam een 

lunchconcert. Regelmatig exposeren hedendaagse kunstenaars. 

 

Plein van Siena 

Rijnstraat 109 hs 

1079 HA  Amsterdam 

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 dat niet kunnen vinden in de 

winkel, dan gaan wij graag voor u op zoek.  

 

Openingstijden 

Dinsdag  16:00-17:30 Kloostertafel (zie pag. 21) 

Donderdag  13:00-17:30 

Vrijdag   13:00-17:30 

Zaterdag  12:00-17:00  

mailto:info@pleinvansiena.nl
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Programma najaar 2022 

September 
za 10  15:00 Opening nieuw seizoen     04 

za 10 15:30 Expositie iconen - Nico Olofsen    05 

wo 14 19:30 Jona - Gerard Swüste     07 

di 20  10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   09 

wo 21 19:30 Jona - Gerard Swüste     07 

do 22 14:00 Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen   06 

do 29 19:30 Geloof in de opera - Rob Polet    13 

vrij 30  19:30 Film - begeleiding varieert    22 

 

Oktober   

di 4 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   09 

do 6 14:00 Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen   06 

za 8  11:00 Bezoek aan Catharijneconvent - Marieke Maes  24 

di 11 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   09 

do 13  14:00 Workshop schilderen op zijde - Britt van Dam  14 

do 13 19:30 Geloof in de opera - Rob Polet    13 

do 20 12:30 Lunchconcert      15 

do 20 14:00 Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen   06 

do 20  19:30 Hommage aan Haite van der Schaaf-  

Annelies van der Schaaf en Agnes Annes  16 

vrij 28  12:15 Het sterfbed van Maria - Michel Didier   18 

vrij 28  19:30 Film - begeleiding varieert    22 

zo 30  15:00 Concert orgel - Una Cintina    17

      

November 
di 1 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   09 

do 3 14:00 Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen   06 

do 3 20:00 Boekbespreking Leïla Slimani - Gertrud Maes  23 

di 8 19:30 Neil Young - Gerard Swüste    25 

do 10 20:00 Leerhuis Exodus - Henk Scholder   08 
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vrij 11 17:30 Sint Maarten - Evert Isken    26 

di 15 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   09 

do 17 12:30 Lunchconcert      15 

do 17 14:00 Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen   06 

do 24  20:00 Falling Man - Claire Felicie    27 

vrij 25  12:15 De Folkwang-gedachte in Hagen - Michel Didier 19 

vrij 25  19:30 Film - begeleiding varieert    22 

di 29 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   09 

wo 30 20:00 Etty Hillesum - Pien Abeln en Marieke Maes  10 

 

December 
do 1 14:00 Bijbelcursus  Matthëus - Jan Engelen   06 

do 8 13:00 Wandeling: In de voetsporen van Etty Hillesum  11 

do 8 20:00 Op weg naar Kerst - D. Niesen o.p. en Marieke Maes 12 

za 10 12:00 Schrijfactie Amnesty International - Mariëtte Blom 28 

do 15 12:30 Lunchconcert      15 

do 15 14:00 Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen   06 

di 20 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   09 

 

 

Aanmelden  

• Voor deelname aan activiteiten is het vooraf aanmelden verplicht. Dit kan  

via info@pleinvansiena.nl, met vermelding van uw telefoonnummer, of 

persoonlijk tijdens uw bezoek aan Plein van Siena.  

• Meer praktische informatie voor deelnemers is te lezen op pagina 30.  

 
 

 
 

 

mailto:info@pleinvansiena.nl
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Opening nieuw seizoen 
Op zaterdag 10 september om 15:00 uur vindt de opening van het nieuwe 

seizoen van Plein van Siena plaats met een korte presentatie van ons 

programma, een optreden van Josefien de Waele (student harp van het 

Conservatorium te Amsterdam) en de opening van de iconenexpositie van 

Nico Olofsen. We sluiten dit evenement feestelijk met elkaar af.  

 

 
 
 

Wanneer: za 10 sep 

Tijd: 15:00-17:30 

Kosten: geen 
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Geloof en spiritualiteit 

 

Iconenexpositie ‘Vensters op de Eeuwigheid’ 
Op 10 september tijdens de opening van het nieuwe seizoen wordt ook de 

iconenexpositie geopend van Nico Olofsen. Het is fascinerend de verstilling 

en devotie die de afbeeldingen uitstralen te ervaren. Het zijn ‘Vensters op de 

Eeuwigheid’. Iedere icoon vermeldt naast de naam de reflecties in 

trefwoorden van Jan Engelen. Zo wordt de bezoeker aangemoedigd ook iets 

dergelijks te doen. Bij deze expositie hoort een informatieboekje dat ter 

inzage beschikbaar is. 

 

 
 

 

Door: Nico Olofsen 

Wanneer: za 10 sep 

Tijd: 15:30 
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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 (september t/m december), 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 22 sep; 6, 20 okt; 3, 17 nov; 1, 15 dec 

Tijd: 14:00-16:00  

Kosten: € 50,- te voldoen bij inschrijving 
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JONA - Het verhaal van een dwarse profeet 
Geen enkele profeet denkt met plezier terug aan de dag dat God hem riep. 

De profeet weet dat zijn boodschap niet welkom is bij de mensen en als hij bij 

God een beetje voor de mensen probeert te pleiten vindt hij geen gehoor. 

Maar Jona is een geval apart. Hij slaat zelfs op de vlucht voor God: die stuurt 

hem naar het Oosten en Jona vlucht naar het Westen. Het is een prachtig 

verhaal, ook met verrassende humor. Maar wat hebben we vandaag met het 

boek Jona in handen? Een leuk verhaal van lang geleden? Of is het boek op 

een of andere manier ook actueel? In twee avonden onderzoeken we deze 

vragen.  

 

 
 

Begeleiding: Gerard Swüste 

Wanneer: wo 14, 21 sep 

Tijd: 19:30 

Kosten: € 9,- 
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Leerhuis Exodus 
Deze leerhuisavond is gewijd aan het boek Exodus, boek van de bevrijding,  

Verbond en dialoog, joodse lezing van de Tora (2019), van Jonathan Sacks 

(1948-2020), de vroegere Britse opperrabbijn Rabbijn. Daarnaast was hij een 

belanghebbend filosoof, theoloog, auteur en politicus.  

 

Het boek bevat commentaren van Jonathan Sacks op de wekelijkse Tora-

lezing (parasja) in de synagoge van het tweede bijbelboek Exodus (Sjemot- 

‘Namen’) van de Tora. 

Deze avond zal Henk Scholder, theoloog en judaïcus en als medewerker 

verbonden aan Stichting LeV en Stichting Pardes, aan de hand van enkele 

belanghebbende thema’s deze commentaren bespreken vanuit de joodse 

uitlegtraditie. 

 
 

 

Begeleiding: Henk Scholder 

Wanneer: do 10 nov 

Tijd: 20:00 

Kosten: € 9,- 



9 
 

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 20 sep; 4, 11 okt; 1, 15, 29 nov; 20 dec 

Tijd: 10:00-11:00 

Kosten: € 5,- per keer 
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Etty Hillesum 1914-1943 
De dagboeken en brieven van Etty Hillesum geven ons uitzicht op een mens 

die onder steeds dreigender en vijandiger omstandigheden haar 

menselijkheid bewaarde en ontwikkelde. Etty komt uit een begaafde Joodse 

familie, studeerde Nederlands Recht en is student Russisch als de Tweede 

Wereldoorlog uitbreekt. De gevolgen van de oorlog maakt zij van dag tot dag 

mee in haar woonplaats Amsterdam en ook in Kamp Westerbork. Vanuit 

Westerbork wordt zij gedeporteerd naar vernietigingskamp Auschwitz. 

Pien Abeln, medewerker van het Etty Hillesum Centrum in Deventer, vertelt 

ons over het leven van Etty. Samen lezen wij enkele teksten van haar.  

 

 
 
Begeleiding: Pien Abeln en Marieke Maes 

Wanneer: wo 30 nov 

Tijd: 20:00  

Kosten: € 9,- 
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Wandeling ‘In de voetsporen van Etty Hillesum’ 
In aansluiting op de avond over Etty Hillesum op 30 november gaan wij 

wandelen in de omgeving waar zij ontelbare stappen zette. Uiteraard ook 

apart van deze avond te boeken. 

 

Op 8 maart 1941 begon Etty Hillesum (1914-1943) in een woonhuis in 

Amsterdam Zuid met het bijhouden van een dagboek. De observaties en 

gedachten van deze jonge joodse vrouw zijn in onze tijd nog steeds 

herkenbaar en van betekenis. Etty’s dagelijks leven speelde zich af tussen 

1932 en 1943 in het ‘gesoigneerde’ Amsterdam Zuid. Dit deel van Amsterdam 

behoorde tot het Plan Zuid van architect Berlage, waar in de fraaie stijl van 

de Amsterdamse School chique appartementen en villa’s verrezen. Wij 

wandelen langs typerende gebouwen van beroemde architecten. De 

belangrijke rol van Amsterdam Zuid in de geschiedenis van de joden, vóór en 

tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt u dan ook duidelijk. 

 

 
 
 

Begeleiding: Edith van Kuijck i.s.m. Gilde Amsterdam, Mee in Mokum 

Wanneer: do 8 dec 

Tijd: 13:00-15:00 

Kosten: € 11,- (Stadspashouders € 6,-) 
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Op weg naar Kerst 
Ter voorbereiding op de viering van Kerstmis lezen en bespreken we samen 
teksten uit de Bijbel en hopen zo dichterbij het geheim van God te komen die 
mens wordt. 

 

 
 
 
 
Begeleiding: pastor D. Niesen o.p. en Marieke Maes 

Wanneer: do 8 dec 

Tijd: 20:00 

Kosten: vrije bijdrage 
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Geloof en kunst 

 

Geloof in de opera 
Twee avonden over ‘Licht'. In het leven van 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 scènes is het heelal decor van de opera’s. Het einde is een  

lofzang op de gehele schepping. Delen uit ‘Licht’ werden in 2019 uitgevoerd 

in de Gashouder van het Westergasterrein. 

Theoloog Rob Polet wijdt u in de rijkdom van dit werk in, waarbij er natuurlijk 

naar hoogtepunten gekeken en geluisterd zal worden.  
 

 
 

Begeleiding: Rob Polet  

Wanneer: do 29 sep, 13 okt 

Tijd: 19:30 

Kosten: € 9,- 
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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. De beschilderde zijde verwerken wij in een kaart. Een uniek stukje 

handwerk om iemand anders mee te verrassen! 

 

 

 

Begeleiding: Britt van Dam 

Wanneer: do 13 okt 

Tijd: 14:00-16:00 

Kosten: € 9,- 
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Lunchconcert 
Elke derde donderdag van de maand verzorgen jonge talentvolle musici, 

meestal studenten van het Conservatorium van Amsterdam, een 

lunchconcert.  

 

 

 
 

 
 

Wanneer: do 20 okt; 17 nov; 15 dec  

Tijd: 12:30-13:15  

Kosten: vooralsnog vrije bijdrage 
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Hommage Haite van der Schaaf 
Met de totstandkoming van deze cd met archiefopnamen van Haite en 

Annelies van der Schaaf gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Deze 

cd wil een postume hommage zijn van Annelies van der Schaaf-Bos aan haar 

in 2016 overleden echtgenoot.  

Zij laat enkele fragmenten horen en licht het één en ander toe. Agnes Annes 

sluit zich hierbij aan voor wat betreft de artistieke adviezen.   

 

 
 
 

 

Begeleiding: Annelies van der Schaaf en Agnes Annes 

Wanneer: do 20 okt 

Tijd: 19:30 

Kosten: € 9,- 
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Zondagmiddagconcert 
Op zondag 30 oktober verzorgt Una Cintina een concert in Plein 

 van Siena. Una Cintina is geboren in Letland in een zeer muzikale familie. Zij 

begon haar muzikale opleiding met piano. Vervolgens studeerde ze koorzang 

en kerkmuziek aan de koorschool van de Dom in Riga. Aan de Letse Muziek 

Academie behaalde ze onder Sigvards Klava (dirigent van het Lets Radio koor) 

haar bachelor als dirigent en onder Prof. Talivaldis Deksnis haar bachelor als 

organist.  

Na afloop van haar optreden sluiten we de middag feestelijk af. 

 

 
 

 

Door: Una Cintina 

Wanneer: zo 30 okt 

Tijd 15:00 uur 

Kosten: geen 
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Het sterfbed van Maria 
Het beroemde paneel van Hugo van der Goes in context.  

Op de tentoonstelling Oog in Oog met de Dood. Hugo van der Goes, oude 

meesters, nieuwe blikken in het Sint Jans Hospitaal in Brugge (vanaf 28 

oktober) wordt deze Gentse meester in de context geplaatst van de grote 

Vlaamse schilders van eind vijftiende eeuw. Het restaureren van diens 

befaamde schilderij ‘Het sterfbed van Maria’ duurde liefst vijf jaar.  

Kunsthistoricus Michel Didier vertelt in Amsterdam waarom Van der Goes 

zo’n belangrijk schilder was. 

 

 
 

Begeleiding: Michel Didier 

Wanneer: vrij 28 okt 

Tijd: 12:15 

Kosten: € 20,- 

 

Deze lezing maakt deel uit van de cursus kunstgeschiedenis die Michel Didier 

tussen 16 september en 25 november geeft in Plein van Siena op de vrijdag 

van 12:15-14:15. Voor meer informatie: www.tijdruimte.nl / 06-242 17678. 

http://www.tijdruimte.nl/
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De Folkwang-gedachte in Hagen 
De ideale stad van een rijke filosoof. 

Eind negentiende eeuw kreeg het slaperige stadje Hagen, aan de rand van 

het Ruhrgebied, een reusachtige impuls van een steenrijk geworden filosoof. 

Deze Karl Ernst Osthaus stichtte een kunstenaarskolonie, organiseerde  

kunstopleidingen en streefde naar de vereniging van kunst en leven. 

Daarvoor trok hij bekende kunstenaars en architecten aan, in de eerste plaats 

de Nederlanders Johan Thorn Prikker, Frans Zwollo en Mathieu Lauweriks, 

die zijn theosofische principes verwerkelijkten. 

 

 
 

Begeleiding: Michel Didier 

Wanneer: vrij 25 nov  

Tijd: 12:15 

Kosten: € 20,-  

 

Deze lezing maakt deel uit van de cursus kunstgeschiedenis die Michel Didier 

tussen 16 september en 25 november geeft in Plein van Siena op de vrijdag 

van 12:15-14:15. Voor meer informatie: www.tijdruimte.nl / 06-242 17678. 

http://www.tijdruimte.nl/
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Geloof en samenleving 
 
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 hun spreek-, lees- en schrijfvaardigheid en leren de Nederlandse cultuur 

kennen. Deze vrouwen zijn afkomstig uit verschillende landen waaronder 

Marokko, Eritrea en Syrië en werken deze ochtend aan hun eigen leerdoelen 

onder begeleiding van een professionele docent.  

 

Plein van Siena biedt op deze wijze buurtbewoners, met verschillende 

achtergronden, de gelegenheid om zich persoonlijk te ontwikkelen. 

Persoonlijke ontwikkeling op o.a. spiritueel, religieus en maatschappelijk vlak 

wordt gezien als één van de kernwaarden van Plein van Siena. 

 

 
 

 
 
 
 
Wanneer: wekelijks op woensdag  
Tijd: 9:00-12:00 
Kosten: geen 
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Aan de Kloostertafel 
Plein van Siena is een ontmoetingsplaats, waar u 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 in het najaar op de laatste vrijdag van de maand een spirituele, 

religieuze of maatschappelijke film zien.  

 

Elke maand maken we een keuze uit het enorme aanbod aan films. Speciaal 

voor u selecteren wij films die u niet mag missen. Iedere film wordt 

persoonlijk ingeleid en van context voorzien. Na afloop is er gelegenheid tot 

napraten over de film met een hapje en een drankje. 

 

Wij brengen u graag op de hoogte van de filmtitels als u ons mailt of 

telefonisch contact opneemt met Plein van Siena.  

 

 

 
 

 

Begeleiding: varieert  

Wanneer: vrij 30 sep; 28 okt; 25 nov 

Tijd: aanvang film 19:30  

Kosten: vrije bijdrage 
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Boekbespreking ‘Kijk ons dansen’ Leïla Slimani 
Deel 2 van de trilogie ‘Het land van de anderen’, Nieuw-Amsterdam, 2022. 

Leïla Slimani schetst een beeld van het leven in Marokko tussen 1968-1972. 

Het land is inmiddels zelfstandig, maar van democratie is weinig sprake. Net 

als in Europa en de Verenigde Staten leeft er onder de jeugd een hang naar 

vrijheid, die gepaard gaat met vrije seks, drugs en hippiedom, en alle verloren 

illusies die daaruit voortkomen. Verloren illusies vormen een thema in dit 

boek. De boer die een bloeiend bedrijf heeft opgebouwd moet constateren 

dat zijn zoon hem niet wil opvolgen. Het meisje dat tegen haar zin was 

uitgehuwelijkt, wordt weduwe en moet haar vrijheid verdienen in de 

prostitutie. De weggelopen boerenzoon belandt in een hippiedorp waar 

drugsverslaving verwoestingen aanricht. De marxistische economiestudent 

wil de bankwereld van binnenuit veranderen, maar wordt door diezelfde 

wereld opgeslokt. Dit boek is het tweede in de serie over de wereld waar 

Slimani uit voortkomt, maar is ook te lezen zonder kennis van het eerste deel. 

 

 
 

 

Begeleiding: Gertrud Maes  

Wanneer: do 3 nov 

Tijd: 20:00 

Kosten: € 9,- 
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Paus Adrianus VI 
Adrianus is tot nu toe de enige paus die uit onze gebieden komt. Dit jaar 

gedenken wij dat hij 500 jaar geleden in 1522 tot paus is gekozen, in een 

kerkelijk en politiek uiterst moeilijke tijd. Het Catharijneconvent wijdt een 

tentoonstelling aan hem. Op de website van dit museum staat te lezen: Een 

slechtere tijd om paus te worden is er niet. Waar loopt Adrianus tegenaan in 

het Roomse bolwerk? Ga mee terug naar het jaar 1522-1523 en stap in de 

voetsporen van de idealist Adrianus. De tentoonstelling laat zijn belangrijke 

stukken uit die tijd te zien. Adrianus blijkt, ondanks de korte tijd dat hij paus 

was, toch belangrijk te zijn geweest doordat hij een sober en spiritueel 

Christendom nastreefde. 

 

 
 

Begeleiding: Marieke Maes 

Wanneer: za 8 okt, gezamenlijk bezoek aan Catharijneconvent in Utrecht. 

Verzamelen om 11:00 Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht.  

Kosten: Museumkaart of € 15,- entree. 
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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 8 nov  

Tijd: 19:30 

Kosten: € 9,- 
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Sint Maarten 
Op vrijdag 11 november van 17:30 tot 19:30 staat de deur van Plein van Siena 

weer wijd open om ouders met hun kinderen te ontvangen ter ere van Sint 

Maarten: het feest van het delen. Kinderen lopen met een lampion in de 

hand langs de deuren. Na het aanbellen zingen ze liedjes ter ere van Sint 

Maarten en krijgen daarvoor een traktatie, meestal snoep of fruit. Volgens de 

verhalen gaf de gulle Sint Maarten bijna al zijn spullen aan de armen. Zelfs 

zijn mantel sneed hij doormidden, om de helft aan een bedelaar te schenken. 

Vroeger gingen arme kinderen op zijn feestdag langs de deuren met 

lampionnen, in de hoop op iets lekkers om de winter door te komen. Anno 

2022 doen kinderen dit puur voor hun plezier.  

 

U kunt op deze dag spullen/kleding/boeken die u niet meer gebruikt bij Plein 

van Siena afgeven voor de Voedselbank. Ook houdbare etenswaar is welkom 

zoals potten groenten, soep, rijst, pasta, e.d. 

 

 
 

Begeleiding: Evert Isken 

Wanneer: vrij 11 nov. 

Tijd: 17:30 tot 19:30 

Kosten: geen 
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Falling Man - Claire Felicie 
In 2020 begon fotograaf Claire Felicie een bijzonder project. De straten waren 

leeg vanwege de pandemie. Ook op de Wallen was het stil, evenals in de 

kerken, zoals de nabijgelegen Nicolaaskerk. In die stilte ging Claire op pad 

met haar fototoestel. Van de foto’s die zij op die eenzame tochten maakte,  

heeft zij een intrigerend fotoboek samengesteld dat onder de titel Falling 

Man is uitgegeven. Aan de foto’s voegde Claire portretten toe van mensen 

die op haar verzoek met gesloten ogen dachten aan de eindigheid en de 

dood. Zo is haar project een boek geworden over erotiek, religie en dood -  

grote menselijke thema’s - dat in de pers zeer lovend werd besproken.  

 

Claire Felicie zal over haar project vertellen en foto’s uit Falling Man laten 

zien. U kunt het boek deze avond ook bij haar kopen.   

 

 
 

Begeleiding: Claire Felicie  

Wanneer: do 24 nov 

Tijd: 20:00 

Kosten: € 9,- 
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Schrijfactie Amnesty International  
Elk jaar in december klimmen wij in de pen. Verspreid over de hele wereld 

schrijven mensen die dag in bibliotheken, buurthuizen, scholen, 

supermarkten en cafés miljoenen brieven en kaarten. Ook kerken hebben 

een belangrijk aandeel in het schrijven. Zij schrijven voor mensen die zijn 

gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die 

gedwongen werden te trouwen of gevangen werden genomen omdat ze voor 

hun mening uitkwamen. Ook Plein van Siena doet mee en nodigt u uit! 

 

 

 
 

Begeleiding: Mariëtte Blom 

Wanneer: za 10 dec 

Tijd: 12:00-15:00 

Kosten: geen 
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Personalia 
 

Agnes Annes: artistiek adviseur 

Pien Abeln: medewerker Etty Hillesum Centrum 

Mariëtte Blom: actief groepslid Amnesty International 

Una Cintina: organist 

Britt van Dam: eigenaar B-silk 

Michel Didier: kunsthistoricus 

Jan Engelen: theoloog 

Claire Felicie: fotograaf 

Antoinette van Gurp: geestelijk begeleidster 

Evert Isken: bestuurslid 

Edith van Kuijck: eigenaar Tekstbureau Scrifix en lid programmaraad 

Gertrud Maes: literair vertaler uit het Frans 

Marieke Maes: docent filosofie en Nieuwe Testament 

Pastor D. Niesen o.p.: pastor Thomas van Aquino parochie 

Nico Olofsen: iconen schilder 

Willem Jan Otten: dichter en schrijver van romans, toneel en essays 

Rob Polet: theoloog en als diaken werkzaam voor de Nicolaasbasiliek 

Annelies van der Schaaf: zangeres  

Henk Scholder: theoloog en judaïcus  

Gerard Swüste: theoloog en journalist 
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Praktische informatie voor deelnemers 
 

• Aanmelden: graag bijtijds bij coördinator Sandra Lindeman per mail 

info@pleinvansiena.nl, of bij een bezoek aan Plein van Siena, Rijnstraat 

109 hs.  

• 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: alle programma’s vinden plaats in Plein van Siena, tenzij anders 

staat aangegeven.  

• Wijzigingen en aanvullingen programma’s: raadpleeg hiervoor onze 

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. 

 

 

 

mailto:info@pleinvansiena.nl

