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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 

Zaterdag  12:00-17:00       

         1. 

mailto:info@pleinvansiena.nl


 
 

Onze activiteiten zijn onderverdeeld in drie categorieën: geloof en 
spiritualiteit, geloof en kunst en geloof en samenleving.   
 

Geloof en spiritualiteit 
Mediteren        05 
De Twaalf Profeten       06/07 
Mystiek in woord en beeld      08 
Het lijdensverhaal in het Evangelie van Mattheüs   09 
Leerhuis Exodus       10 
Op weg naar Pasen       11 
Simone Weil 1909-1943      12 
Op zoek naar de spirituele en geestelijke betekenis van Maria  13 
 

Geloof en kunst 
De twijfel van Cézanne       14 
Donatello        15 
Lunchconcert        16 
Workshop ‘Schilderen op zijde’      17 
Expositie en boekbespreking: Uit de tijd vallen    18 
Oekraïense iconen en kerken      19 
Drie opera’s van Karlheinz Stockhausen     20 
 

Geloof en samenleving 
Aan de Kloostertafel       21 
Samenwerking taalschool Sipi en Plein van Siena   22 
Boekbespreking ‘Kijk ons dansen’ Leïla Slimani    23 
Filmgesprek met vriendenkring      24 
Palmpaasstokken       25 
Wandeling door de Rivierenbuurt     26 

 

Januari 
di 10  10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   05 

wo 11 19:30 De twaalf kleine profeten - Gerard Swüste  06 

wo 18 19:30 De twaalf kleine profeten - Gerard Swüste  07 
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do 19 12:30 Lunchconcert      16 

di 24  10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   05 

vrij 27  12:15 De twijfel van Cézanne - Michel Didier   14 

vrij 27  19:30 Film - begeleiding varieert    24 

 

Februari   

di 7 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   05 

do 9  19:30 Mystiek in woord en beeld - Kick Bras   08 

do 16 12:30 Lunchconcert      16 

do 16 20:00 Boekbespreking Leïla Slimani - Gertrud Maes  23 

vrij 17  12:15 Donatello - Michel Didier    15 

di 21 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   05 

vrij 24  19:30 Film - begeleiding varieert    24 

      

Maart 
do 2 14:00 Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen   09 

do 2 20:00 Leerhuis Exodus - Henk Scholder   10 

di 7 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   05 

do 9  14:00 Workshop schilderen op zijde - Britt van Dam  17 

do 16 12:30 Lunchconcert      16 

do 16 14:00 Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen   09 

za 18 15:00 Opening Expositie - Gerard Vroon   18 

di 21 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   05 

do 23  20:00 Op weg naar Pasen - D. Niesen o.p., Marieke Maes 11 

do 30 14:00 Bijbelcursus Matthëus - Jan Engelen   09 

do 30  16:00 Palmpaasstokken - Angela Fabriek   25 

do 30 20:00 Uit de Tijd vallen - Marieke Maes, Gerard Vroon 18 

vrij 31  19:30 Film - begeleiding varieert    24 
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April 
di 4 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   05 

do 13 14:00 Bijbelcursus  Matthëus - Jan Engelen   09 

di 18 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   05 

wo 19 20:00 Simone Weil - Marieke Maes    12 

do 20 12:30 Lunchconcert      16 

vrij 28  19:30 Film - begeleiding varieert    24 

 

Mei 
wo 10 19:30  Oekraïense iconen en kerken - Inge Wierda  19 
do 11 12:30 Lunchconcert      16 
do 25 19:30 Maria - broeder Alex Nennie    13 
vrij 26  19:30 Film - begeleiding varieert    24 

 
Juni 
wo 7 14:00 Wandeling - Edith van Kuijck, Arjan Zwagerman  26 
do 15 12:30 Lunchconcert      16 
do 15 19:30 Opera van Karlheinz Stockhausen - Rob Polet  20 
do 22 19:30 Opera van Karlheinz Stockhausen - Rob Polet  20 
vrij 30  19:30 Film - begeleiding varieert    24 

 
 
 

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 29. 
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Geloof en spiritualiteit 

 

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 10, 24 jan; 7, 21 feb; 7, 21 mrt; 4, 18 apr 

Tijd: 10:00-11:00 

Kosten: € 5,- per keer       5. 



 
 

De Twaalf Kleine Profeten 

De boodschap van de Twaalf Kleine Profeten is duidelijk: neem je 

geloofsovertuiging serieus. Keer op keer richten zij zich tot de mensen die dat 

niet doen. En met des te meer felheid als dit mensen betreft die 

verantwoordelijkheid dragen zoals de koning, de rechter, de priester, kortom 

vertegenwoordigers van de LEVENDE. Je zou hen toch moeten kunnen 

vertrouwen, meer dan wie ook. 

 

Gerard Swüste heeft de geschriften van de Twaalf Kleine Profeten vertaald en 

toegelicht. Op 11 januari wordt het boek OMKEREN NAAR DE LEVENDE in 

Plein van Siena ten doop gehouden. Gerard leest dan enige fragmenten uit 

de Twaalf Kleine Profeten en we kijken of hun kritische stem ook in onze tijd 

gehoord kan worden. 

 

 

 
         6. 



 
 

‘OMKEREN NAAR DE LEVENDE, de Twaalf Kleine Profeten vertaald en 

toegelicht’ is uitgegeven door Skandalon. Het boek telt 437 pagina’s en kost 

 € 29,99. 

 

Op 18 januari lezen we samen Maleachi, het twaalfde en laatste boek van de 

Twaalf Kleine Profeten. Maleachi vertelt dat God zich tekort gedaan voelt 

door zijn mensen. Maar de mensen begrijpen niet waar God het over heeft: 

‘Hoezo, tekort gedaan?’ 

 

U kunt zich voor één van de bijeenkomsten aanmelden en natuurlijk ook voor 

allebei. 

 

 

 
 

 

Begeleiding: Gerard Swüste 

Wanneer: wo 11, 18 jan 

Tijd: 19:30 

Kosten: € 9,- per keer       7. 

 



 
 

Mystiek in woord en beeld 

Mystiek is de kunst van het omgaan met het mysterie van God/het 

goddelijke. Mystiek heeft in het christendom tot op de dag van vandaag een 

belangrijke rol gespeeld. Deze invloed is neergeslagen in teksten, maar ook in 

beeldende kunst. Daarbij moeten we denken aan schilderijen en 

beeldhouwwerk, maar ook aan architectuur en glas-in-lood ramen. Kick Bras 

heeft hierover een boek gepubliceerd met de titel ‘Oog in oog. Christelijke 

mystiek in woord en beeld’. Hij bespreekt in dit boek de mystieke ervaring, 

mystieke beelden van God, Christus en de mens, de mystieke weg en de 

doorwerking van mystiek in maatschappelijke betrokkenheid. Hij houdt 

hierover een lezing. Daarbij zal hij een ruim overzicht projecteren van de 

kunstwerken die in zijn boek staan afgebeeld. Het ruim geïllustreerde boek 

zal ook te koop zijn. Kick Bras (www.kickbras.nl) is emeritus predikant van de 

Protestantse Kerk en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma 

Instituut te Nijmegen, het wetenschappelijk instituut voor de bestudering 

van spiritualiteit.   

 
Begeleiding: Kick Bras 

Wanneer: do 9 feb 

Tijd: 19:30  

Kosten: € 9,-        8. 

  



 
 

Het lijdensverhaal in het Evangelie van Mattheüs 

De tekst die Bach ons telkens weer zo indrukwekkend in de Matthäuspassion 

aanbiedt, in de recitatieven van de evangelist, gaan we in vier bijeenkomsten 

zorgvuldig bestuderen. Het gaat dan over de hoofdstukken Mt 26-28. Hoe 

leest de evangelist het lijdensverhaal en hoe wil hij dat delen met ons die 

rond zijn woorden samenkomen? We vooronderstellen geen speciale kennis 

vooraf. Het is een open gesprek rond de tekst. Jan Engelen biedt u een werk- 

en studievertaling aan. Wanneer u die tussen de bijeenkomsten door 

vergelijkt met de gangbare Bijbelvertalingen, ontstaat er vanzelf een grotere 

ruimte die een beter verstaan mogelijk maakt. Zo komen we de tekst op het 

spoor. Wanneer de tijd het toelaat lezen we ook de vier verrijzenisverhalen. 

 

 
 

Begeleiding: Jan Engelen 

Wanneer: do 2, 16, 30 mrt; 13 apr 

Tijd: 14:00-16:00  

Kosten: € 50,- te voldoen bij inschrijving    9. 



 
 

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. Deze avond is een vervolg op de eerste avond 

Leerhuis Exodus, maar kan ook los daarvan gevolgd worden. 

 

 
 

Begeleiding: Henk Scholder 

Wanneer: do 2 mrt 

Tijd: 20:00 

Kosten: € 9,-       10. 



 
 

Op weg naar Pasen 

Ter voorbereiding op de Goede Week en Pasen gaan wij 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 23 mrt 

Tijd: 20:00 

Kosten: vrije bijdrage       11. 



 
 

Simone Weil 1909-1943 

Als je over haar leest, krijg je de indruk dat Simone Weil in haar korte leven in 

het brandpunt stond van de vele gebeurtenissen van haar tijd. Ze was van 

huis uit Joods, studeerde filosofie met o.a. Simone de Beauvoir, verbond zich 

aan de arbeidsbeweging, hield zich bezig met het Communisme, had overleg 

met Trotski, vocht mee in de Spaanse burgeroorlog aan linkse zijde, geloofde 

in God en sprak over haar geestelijk leven met de dominicaan J.M. Perrin. 

Met haar ouders vlucht zij in de Tweede Wereldoorlog naar New York, maar 

zij keert snel terug naar Europa. Daar sterft zij aan tuberculose op 34-jarige 

leeftijd. Wij zullen ons verdiepen in enkele van haar mystiek-filosofische 

teksten.  

 

 
 

Begeleiding: Marieke Maes 

Wanneer: wo 19 apr 

Tijd: 20:00 

Kosten: € 9,-        12. 



 
 

Op zoek naar de spirituele en geestelijke betekenis 
van Maria moeder van Jezus, voor mensen van 
vandaag, gelovig of ongelovig 
 

In de meimaand, in de katholieke traditie de Mariamaand genoemd, gaan we 

op zoek naar een nieuwe ervaring van Maria aan de hand van een kunstwerk. 

In een interactieve voordracht met powerpoint bekijken wij samen, ook 

mediterend, het schilderij. Ieder zal daarbij een eigen gevoel hebben. Het is 

mooi om dit gevoel ook met de groep te delen, maar niemand is hiertoe 

verplicht. Daarna zullen we aan de hand van het schilderij ook stilstaan bij de 

bijzondere momenten die Maria samen met Jezus in haar leven heeft 

doorgemaakt. Enkele (bijbel) teksten zullen ons helpen om wat meer licht te 

werpen op wat wij op de afbeelding zien.   
 

 
 
 
Begeleiding: broeder Alex Nennie 
Wanneer: do 25 mei 

Tijd: 19:30 

Kosten: € 9,-        13. 



 
 

Geloof en kunst 

 

De twijfel van Cézanne - de schilder als filosoof 

“Met een appel wil ik Parijs verbazen”, riep Paul Cézanne ooit uit en 

inderdaad: we kennen hem vooral van zijn appels en zijn berg, de Mont-

Saint-Victoire, waarvan er in november een van eigenaar wisselde voor 138 

miljoen dollar. Zelf deed hij het niet voor het geld: zijn erfenis stelde hem in 

staat om zich geheel te wijden aan het herscheppen van de werkelijkheid met 

zijn ‘zesde zintuig’, zoals de Franse filosoof Lyotard het noemt: de 

werkelijkheid te voelen voordat die met het oog is waargenomen. Zo had hij 

voor een stilleven honderd sessies nodig, met de toewijding en concentratie 

van een iconenschilder. Kunsthistoricus Michel Didier vertelt erover naar 

aanleiding van de tentoonstelling in Tate Modern in Londen. 

 

 
 

 

Begeleiding: Michel Didier 

Wanneer: vrij 27 jan 

Tijd: 12:15 

Kosten: € 20,-        14. 



 
 

Donatello - beeldhouwer van de vroege renaissance 

Donatello was de eerste grote beeldhouwer in Florence. Hij schiep niet alleen 

het eerste grote ruiterstandbeeld sinds de oudheid, maar vervaardigde ook 

tal van crucifixen, heiligenbeelden en altaren in Florence, Prato, Rome, Padua 

en Venetië. Vaak in opdracht van Cosimo de’Medici, met wie hij een 

bijzondere band had. Eind 2020 werd nog een monumentale crucifix van zijn 

hand ontdekt in Legnaia. 

Kunsthistoricus Michel Didier laat het allemaal zien naar aanleiding van de 

tentoonstelling Sculpting the Renaissance in het Victoria & Albert Museum. 

 

 
 

Begeleiding: Michel Didier 

Wanneer: vrij 17 feb 

Tijd: 12:15 

Kosten: € 20,- 

 

Beide lezingen maken deel uit van de cursus Kunstgeschiedenis die Michel 

Didier van 20 januari tot 24 maart geeft in Plein van Siena op vrijdag van 

12:15-14:15. Voor meer informatie: www.tijdruimte.nl/cursus en 06-

24217678.        15. 

http://www.tijdruimte.nl/cursus%20en%2006-24217678
http://www.tijdruimte.nl/cursus%20en%2006-24217678


 
 

Lunchconcert 

Elke derde donderdag van de maand verzorgen jonge talentvolle musici, 

meestal studenten van het Conservatorium van Amsterdam, een 

lunchconcert. 

 

 
 E. Kin 

 

 

Wanneer: do 19 jan; 16 feb; 16 mrt; 20 apr; 11 mei; 15 jun  

Tijd: 12:30-13:15  

Kosten: vooralsnog vrije bijdrage 

         
16. 



 
 

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 9 mrt  

Tijd: 14:00-16:00 

Kosten: € 9,-        17. 



 
 

Expositie schilderijen ‘Uit de tijd vallen’ 

Op zaterdag 18 maart zal een nieuwe expositie van Gerard Vroon geopend 

worden in Plein van Siena. Gerard heeft schilderijen gemaakt naar aanleiding 

van het boek van David Grossmans boek ‘Uit de tijd vallen’ dat hij schreef na 

de dood van zijn zoon. De stemmen uit het boek krijgen een gezicht in deze 

werken.  

Onderdeel van deze expositie is een avond die speciaal aan het boek zal 

worden besteed. Na een korte inleiding over het leven en werk van David 

Grossman lezen we samen enkele teksten uit het boek.  

 

 
 

 

Opening expositie: za 18 mrt, 15:00 - 17:00  

Avond over het boek: do 30 mrt 

Begeleiding: Marieke Maes, Gerard Vroon 

Tijd: 20:00        

Kosten: € 9,-        18. 

  



 
 

Oekraïense iconen en kerken 

In 2011 had Olga Fishchuk uit Kyiv een solo-tentoonstelling bij Plein van Siena 

in Amsterdam. Er waren bijzonder fraaie textiele iconen van haar hand te 

zien. Ze heeft het vak geleerd aan de Academie in Sergiev Posad (R), waaraan 

ook een museum met kerkelijke kunst verbonden is. 

In deze lezing bekijken we een aantal fraaie Oekraïense iconen en kerken uit 

het Kyivse Rijk, maar ook een aantal uit de eeuwen die daarop volgen. 

Opvallend genoeg bevinden de oudste, spaarzaam bewaard gebleven iconen 

uit het Kyivse Rijk zich voornamelijk in de Tretyakov Galerie in Moskou. De 

presentatie wordt afgesloten met hedendaagse Oekraïense iconen van Olga 

Fishchuk, die twaalf jaar geleden zelf overkwam uit Kyiv voor de feestelijke 

opening van haar expositie bij Plein van Siena, georganiseerd en ingericht 

i.s.m. de spreker van vanavond. 

 

 
 
Begeleiding: Inge Wierda 

Wanneer: wo 10 mei 

Tijd: 19:30 

Kosten: € 9,-        19. 



 
 

Van verleiding en val en dood naar opstanding en 
mystieke vereniging - kosmisch drama in drie 
opera’s van Karlheinz Stockhausen 
 
In de opera’s Freitag, Samstag en Sonntag, uit de operacyclus ‘Licht’ voert 

Stockhausen je binnen in grote menselijke verlangens en drama’s. Hij 

gebruikt daarvoor onder meer het bijbelse verhaal van de zondeval. Krachten 

van verleiding en begeerte, van verlangen naar eenwording met God, plaatst 

Stockhausen in een kosmisch verband in deze laatste drie opera’s uit zijn 

cyclus. Rob Polet is theoloog en bekend met het werk van Stockhausen. Hij 

laat fragmenten zien en horen en legt achtergronden en betekenis uit tijdens 

deze twee avonden over drie bijzondere opera’s. 

 

 
 
Begeleiding: Rob Polet  

Wanneer: do 15, 22 juni 

Tijd: 19:30 

Kosten: € 9,- per keer       20. 



 
 

Geloof en samenleving 
 
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 vanaf 10 jan 

Tijd: 16:00-17:30 

Kosten: geen        21. 



 
 

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 vanaf 11 jan. Niet in schoolvakanties. 
Tijd: 9:00-12:00 
Kosten: geen 
         22. 



 
 

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 16 feb 
Tijd: 20:00 
Kosten: € 9,-        23. 



 
 

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 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 27 jan; 24 feb; 31 mrt; 28 apr; 26 mei; 30 jun 

Tijd: aanvang film 19:30  

Kosten: vrije bijdrage       24. 



 
 

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 30 mrt 
Tijd: 16:00 
Kosten: geen        25. 



 
 

Wandeling door de Rivierenbuurt  

In het kader van verbinding en samenwerking maken we een wandeling van 

Plein van Siena naar de Maarten Luther Kerk (MLK). Beide locaties liggen in 

de oogstrelende en spraakmakende Rivierenbuurt, onderdeel van Plan Zuid 

van de architect H.P. Berlage en oorspronkelijk gericht op de middenklasse. 

Deze buurt is gebouwd in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw. 

Onderweg staan we stil bij gebouwen en plekken met een verhaal en 

vergapen we ons aan de bouwstijl van de Amsterdamse School: het gebruik 

van veel baksteen en het toepassen van versieringen in de gevels, in 

baksteen of gebeeldhouwd natuursteen. De vaak plastische gevels zijn 

meestal gevuld met laddervensters en worden bekroond met steile daken en 

soms met torentjes versierd. Bij ons eindpunt aan de Dintelstraat, de 

indrukwekkende Maarten Luther Kerk, ontworpen in de bouwstijl van de 

Amsterdamse School door de architect F. Jantzen, sluiten wij de middag af 

met koffie, thee en iets lekkers.   

 

 

 
 
Begeleiding: Edith van Kuijck i.s.m. Arjan Zwagerman (MLK) 

Wanneer: wo 7 juni  

Tijd: 14:00 - 15:30. Samenzijn in MLK van 15:30 - 16:30 

Kosten: € 9,00        26. 



 
 

Personalia 

Kick Bras: emeritus predikant van de Protestantse Kerk en onderzoeker 

Britt van Dam: eigenaar B-silk 

Michel Didier: kunsthistoricus 

Jan Engelen: theoloog 

Angela Fabriek: bestuurslid 

Antoinette van Gurp: geestelijk begeleidster 

Edith van Kuijck: eigenaar Tekstbureau Scrifix en lid programmaraad 

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 

Rob Polet: theoloog en als diaken werkzaam voor de Nicolaasbasiliek 

Henk Scholder: theoloog en judaïcus 

Gerard Swüste: theoloog en journalist 

Gerard Vroon: illustrator en beeldend kunstenaar 

Inge Wierda: kunsthistoricus 

Arjan Zwagerman: diaconaal ondernemer lutherse diaconie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

27. 



 
 

 
 

San Domenico di Guzman 

 

         28. 



 
 

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. 

 

 

          29.
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La main de Dieu (De hand van God) – Auguste Rodin 

 

        

 


