Programma Plein van Siena
Najaar 2019

Dominicaans spiritueel centrum
Plein van Siena

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.
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Programma najaar 2019
september
di 10
za 14
za 21
di 24
di 24
vrij 27

10:00
11:00
15:30
10:00
19:30
19:30

Mediteren - Antoinette van Gurp
Bezoek beeldentuin De Zanderij - Olga de Vries
Opening nieuw seizoen Plein van Siena
Mediteren - Antoinette van Gurp
Bijbelcursus - Jan Engelen
Film - Olga de Vries

10
21
22
10
4
20

Bijbelcursus - Jan Engelen
René Char - Anno Lampe en Gertrud Maes
Mediteren - Antoinette van Gurp
Heilige Matisse en de dominicanen - Michel Didier
Generatiediner - begeleider nog onbekend
Lunchconcert
Vrouwelijke componisten - Renée Berthe de Graaf
Mediteren - Antoinette van Gurp
Bijbelcursus - Jan Engelen
Tradities - Joy van der Werf
Film - Olga de Vries
Zondagmiddagconcert - Una Cintina
Bob Dylan - Gerard Swüste

4
12
10
15
24
13
17
10
4
6
20
19
14

Allerzielen
Mediteren - Antoinette van Gurp
Lezing Pelgrimeren - broeder Alex Nennie
Sint Maarten - Olga de Vries
Bezoek boeddhistische tempel - Ivan Lim
Mediteren - Antoinette van Gurp
Bijbelcursus - Jan Engelen

11
10
7
5
9
10
4

oktober
di 1
do 3
di 8
vrij 11
vrij 11
do 17
do 17
di 22
di 22
do 24
vrij 25
zo 27
wo 30

19:30
19:30
10:00
12:15
17:00
12:30
19:30
10:00
19:30
18:00
19:30
15:00
19:30

november
za 2
di 5
di 5
ma 11
wo 13
di 19
di 19

14:00
10:00
19:30
17:30
15:00
10:00
19:30
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wo 20 14:00 Kerstkaarten maken - Agnes Annes en Olga de Vries
do 21 12:30 Lunchconcert
vrij 29 19:30 Film - Olga de Vries

25
13
20

december
di 3
di 3
wo 4
Za 7
di 10
vrij 13
ma 16
di 17
do 19
vrij 20
za 21

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

Mediteren - Antoinette van Gurp
Bijbelcursus - Jan Engelen
Sinterklaas film - Olga de Vries
Schrijfactie Amnesty International - Mariëtte Blom
Bijbelcursus - Jan Engelen
Weihnachtsoratorium - Gerard van Halsema
Op weg naar Kerst - Marieke Maes, p.Niesen
Mediteren - Antoinette van Gurp
Lunchconcert
Rembrandt als theoloog - Michel Didier
Bezoek aan Kerststallen Hofkerk - Bert Hilhorst
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10
4
20
21
4
18
7
10
13
16
23

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?
Dit is een heel ambitieus onderwerp. Maar al die wijsheid blijft gesloten
zolang je die niet opent. Daarom steken we van september tot Kerstmis de
koppen bij elkaar, vertrouwen we ons toe aan elkaar en aan de verhalen die
ons gegeven zijn om ze met elkaar te 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.
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Begeleiding: Jan Engelen
Wanneer: di 24 sep; 1, 22 okt; 19 nov; 3, 10 dec ; 7 jan; 11, 25 feb; 10, 24 mrt;
7, 21 apr
Tijd: 19:30-21:30
Kosten: € 90,- te voldoen bij inschrijving.

Sint Maarten
Op vrijdag 11 november 17:30 is Plein van Siena weer open om
kinderen/ouders te ontvangen ter ere van St Maarten: het feest van delen.
Wij horen zijn verhaal en met elkaar zingen wij erover. Er wordt natuurlijk
ook wat uitgedeeld.

Begeleiding: Olga de Vries
Wanneer: ma 11 nov
Tijd: 17:30
Kosten: geen
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Tradities, rijkdom of ballast?
Hoe hebben tradities toekomst? Tradities: wij kunnen niet zonder!
Ze kunnen ons met elkaar verbinden. Ze kunnen ons van elkaar vervreemden.
Je kunt tradities koesteren, kwijtraken en terugvinden.
Ze kunnen hun zeggingskracht voorgoed verliezen.
Veel kerkelijke en religieuze tradities worden in onze tijd verschillend
gewaardeerd en beleefd.
Hoe blijven wij elkaar verstaan?

Joy van der Werf, dominicanes van Neerbosch heeft eerder met succes een
dominicaanse studiedag hierover georganiseerd en ingeleid.
Zij is nu een avond te gast om dit thema met ons te bespreken.
Om 18:00 uur een korte, eenvoudige maaltijd.
Vervolgens het groepsgesprek.
De avond wordt besloten om 21:00 uur.
Tijdige aanmelding noodzakelijk.
Begeleiding: Joy van der Werf
Wanneer: do 24 okt
Tijd: 18:00
Kosten: € 9,6

Op weg naar Kerst
Ter voorbereiding op de viering van Kerstmis lezen en bespreken we samen
teksten uit de Bijbel en hopen zo dichter te komen bij het geheim van God
die mens wordt.

Begeleiding: p. D. Niesen o.p. en Marieke Maes
Wanneer: ma 16 dec
Tijd: 20:00
Kosten: vrije bijdrage

Lezing pelgrimeren, zonder geld
Franciscaanse lekenbroeder Alex, maakt al 15 jaar pelgrimstochten zonder
geld, nooit heeft het hem ontbroken aan eten of een plaats om te slapen.
Hij heeft ontdekt dat God een Bron is van waaruit je kunt leven, en dat je
Hem ook kunt ervaren.
Niet iedereen is geroepen om in armoede rond te trekken. Maar zijn we niet
allemaal pelgrims die op weg zijn? Bezig met een innerlijke pelgrimstocht op
zoek naar vrijheid, vreugde en vrede? Maar hoe deze te bereiken? Waar
zitten we nog aan vast?
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Met behulp van een PowerPointpresentatie zullen we samen stilstaan bij
bovenstaande onderwerpen.
Broeder Alex heeft in Leiden en Amsterdam theologie gestudeerd en leidt
momenteel een religieus leven in Den Haag.

Begeleiding: broeder Alex Nennie
Wanneer: di 5 nov
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,-
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Bezoek He Hua Tempel Zeedijk

Wij brengen een bezoek aan de He Hua tempel op de Zeedijk op woensdag
13 november om 15:00 uur. Het groepsbezoek wordt bij de He Hua Tempel
op de volgende manier verzorgd. U krijgt een rondleiding met een
Nederlands sprekende gids die uitleg zal geven over: de verschillende
ruimtes, beelden/afbeeldingen, stijl/geschiedenis van het gebouw, de basis
van het Boeddhisme en uiteraard zal de gids zijn uitleg aanpassen aan de
groep. Deze rondleiding duurt gemiddeld 90 minuten. Tijdens deze
rondleiding is er gelegenheid om wierook te branden. Daarna wordt een
korte meditatie gegeven en een workshop Chinese kalligrafie.
Tijdige aanmelding noodzakelijk.
Begeleiding: Ivan Lim
Wanneer: wo 13 nov , He Hua tempel , Zeedijk 106-118, (metro 51,53,54)
Tijd: 15:00
Kosten: € 9,-
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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 10, 24 sep; 8, 22 okt; 5, 19 nov; 3, 17 dec
Tijd: 10:00-11:00
Kosten: € 5,- per keer
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Allerzielen 2 november
Allerzielen is de dag waarop alle gestorvenen worden herdacht. Deze
gedachtenis wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag
na Allerheiligen.
De kerkruimte is open vanaf 14:00 om een lichtje aan te steken, ter
nagedachtenis aan onze dierbare overledenen. En om het leven in
dankbaarheid te gedenken. De lichtjes zijn beschikbaar.
Voor kinderen is er gelegenheid om een tekening te maken.
De viering van Allerzielen begint om 19:00 uur.

Wanneer: za 2 nov
Tijd: 14:00-17:00
Kosten: vrije bijdrage
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Geloof en kunst
Een vreemdeling voor de dageraad, René Char
De Franse dichter René Char (1907-1989) is in Nederland niet erg bekend,
maar zijn bundel Fureur et Mystère (Woede en Mysterie) werd door Le
Monde uitgeroepen tot een van de beste boeken van de twintigste eeuw.
Hoewel Char niet tot de surrealisten wordt gerekend, is zijn poëzie sterk door
hen beïnvloed. Zijn gedichten, soms raadselachtig, dagen ons
voorstellingsvermogen uit met sterk beeldende taal. Drie thema’s komen
regelmatig terug in zijn werk: de kindertijd, de natuur en het mysterie van het
leven. Vertaler Anno Lampe selecteerde voor ons van elk thema een gedicht.
Die gedichten zal hij in Plein van Siena voorlezen en zullen we met elkaar
bespreken.

Anno Lampe (Sneek, 1944) studeerde enige jaren filosofie en theologie bij de
Augustijnen. Daarna koos hij voor klassieke talen in Nijmegen maar schakelde
na enkele jaren over op geneeskunde. Na het artsexamen specialiseerde hij
zich in Leiden in de medische microbiologie en promoveerde daar in 1984.
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Vervolgens was hij werkzaam als arts-microbioloog in Ziekenhuis Leyenburg
in Den Haag. Aan het begin van zijn pensioen vatte hij zijn liefde voor
literatuur weer op en vertaalde hij van René Char Le Marteau sans maître,
Fureur et mystère en een aantal gedichten opgenomen in de bloemlezing Een
vreemdeling voor de dageraad. Deze vertalingen zijn in een tweetalige editie
uitgegeven door IJzer.
Begeleiding: Anno Lampe en Gertrud Maes
Wanneer: do 3 okt
Tijd: van 19.30 tot 21.30
Kosten: € 9,-

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 17 okt; 21 nov; 19 dec
Tijd: 12:30 – 13:15
Kosten: vrije bijdrage
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Avond over Bob Dylan
In 2016 kreeg Bob Dylan de Nobelprijs voor literatuur. Wat maakt de poëzie
van Bob Dylan zo bijzonder en (Nobel)prijzenswaardig?
En hebben zijn poëzie en muziek ook iets van zingeving?
Gerard Swüste neemt een aantal songteksten van Bob Dylan ter hand. Oude
en nieuwe teksten van deze eigenzinnige bard.
Gerard neemt ook zijn gitaar en mondharmonica mee om de songs ook te
laten klinken.

Begeleiding: Gerard Swüste
Wanneer: wo 30 okt
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,-
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Vloekende kleuren in de moderne kerk
Tachtig jaar was de befaamde kunstenaar Henri Matisse toen de dominicaan
Marie-Alain Couturier hem vroeg een kapel in Vence te decoreren. Couturier
benaderde moderne kunstenaars voor nieuwe kerkgebouwen, onder het
motto: liever een goede ongelovige kunstenaar dan een middelmatige
gelovige. Dankzij Couturier kwamen de bekendste naoorlogse kerkgebouwen
tot stand: de Notre-Dame de Ronchamp van Le Corbusier, de Rothko-Chapel
in Houston en de Notre-Dame de Toute Grâce, een modern totaalkunstwerk
van Rouault, Lipchitz, Chagall, Léger, Matisse en Richier.

Lezing n.a.v. het 150e geboortejaar van Henri Matisse, 1869
Begeleiding: Michel Didier
Wanneer: vrij 11 okt
Tijd: 12:15
Kosten: € 17,-
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De schilder-theoloog: waar geloofde Rembrandt in?
Rembrandt was voorbestemd om theologie te gaan studeren, maar verkoos
een opleiding tot kunstenaar. Zijn vooropleiding, de Latijnse School in het
rechtzinnige Leiden, verschafte hem wel een theologische basis van waaruit
hij zijn interpretaties van zowel Bijbelse vraagstukken als de 17e-eeuwse
verhouding tussen kerk en staat, tussen preciezen en rekkelijken en tussen
goed en kwaad kon maken in schilderijen, tekeningen en etsen. Met
evenveel recht en inzicht als een dominee….

Lezing n.a.v. het Rembrandtjaar 2019
Begeleiding: Michel Didier
Wanneer: vrij 20 dec
Tijd: 12:15
Kosten: € 17,Deze lezingen maken deel uit van de cursus kunstgeschiedenis die Michel
Didier van 27 september tot 20 december 2019 geeft in het Plein van Siena
op vrijdag van 12:15-14:15
Voor meer informatie: www.tijdruimte.nl/cursus en 06-24217678
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Lezing “vrouwelijke componisten; schepsters van
muzikale juweeltjes”
Deze lezing vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen in september
2018 van het gelijknamige boekje over componerende dames, dat ook in de
winkel van het Plein van Siena te koop was.
Het is een reis door de tijd, die begint met een bijzondere vrouw uit het
Byzantijnse Rijk en eindigt met twee hedendaagse Nederlandse componistes,
van wie werk regelmatig wordt uitgevoerd, en die volop aan het componeren
zijn. Het zijn muzikale vogels van diverse pluimage, uit verschillende landen,
tijden en leefomstandigheden. Er zullen enige composities de revue
passeren, - er moet een keuze gemaakt worden - anders zien we door de vele
bomen de componistes niet meer. De keuze is willekeurig, een andere
selectie zou net zo goed gemaakt kunnen zijn. Ter illustratie zal bij de
besproken componisten op een beeldscherm een portret te zien zijn, ook
zullen wat korte geluidsfragmenten ten gehore worden gebracht.

Begeleiding: Renée Berthe de Graaf
Wanneer: do 17 okt
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,17

Weihnachts-Oratorium
Het Weihnachts-Oratorium (BWV 248) van Johann Sebastian Bach bestaat uit
zes delen, oorspronkelijk geschreven voor de periode Kerst 1734 tot en met
Driekoningen 1735. Bach voerde het oratorium toen uit in de beide
hoofdkerken van Leipzig, de Thomaskirche en de Nikolaikirche.
In december 2018 heeft Gerard van Halsema ons verteld over de structuur en
de achtergronden van dit oratorium. Tevens heeft hij deel 2 nader toegelicht
en hebben we dat deel in zijn geheel gezamenlijk bekeken en beluisterd.
Dit jaar zal deel 4 van het Weihnachts-Oratorium centraal staan.
Gerard van Halsema studeerde piano aan het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam en enige jaren Muziekwetenschappen aan de Rijksuniversiteit
Utrecht.

Begeleiding: Gerard van Halsema
Wanneer: vrij 13 dec
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,18

Geloof en samenleving
Zondagmiddagconcert
Op zondag 27 oktober om 15:00 wordt een concert verzorgd door Una
Cintina, orgel. Na afloop is er een feestelijke afsluiting.
Begeleiding: Una Cintina
Wanneer: zo 27 okt
Tijd 15:00 uur
Kosten: geen

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
uur 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 september tot en met
december 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.
Op woensdag 4 december om 14:00 wordt een Sinterklaasfilm vertoond voor
ouders en kinderen.
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: Olga de Vries
Wanneer: vrij 27 sep; 25 okt; 29 nov; wo 4 dec om 14:00 (Sinterklaasfilm).
Tijd: inloop 19:00, aanvang film 19:30
Kosten: vrije bijdrage
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Amnesty International schrijfactie
Elk jaar in december klimmen we in de pen. Verspreid over de hele wereld,
schrijven mensen die dag in bibliotheken, buurthuizen, scholen,
supermarkten en cafés miljoenen brieven en kaarten. Ze 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. Zo ook in het Plein van
Siena van 12:00-15:00 uur op zaterdag 7 december.

Begeleiding: Mariëtte Blom
Wanneer: za 7 dec
Tijd: 12:00 - 15:00 uur
Kosten: geen

Bezoek aan de beeldentuin de Zanderij
Wij brengen een bezoek aan De beeldentuin de Zanderij. De beeldentuin is
gelegen op de grens van Hilversum en ‘s-Graveland midden tussen de
prachtige buitenplaatsen en het Spanderswoud. In een decor van groen staan
meer dan honderd beelden van verschillende kunstenaars uit China,
Indonesië, India, Afrika en Nederland.
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In de tuin ligt ook een paddenpoel en er is een bijenschans gerealiseerd, er is
honing uit deze bijenschans verkrijgbaar. Bij de tuin is ook een atelier dat op
zaterdagmiddag en zondag de gehele dag is geopend, daar zijn wisselende
exposities van schilderijen .

In de beeldentuin is een bijzondere “speurtocht” uitgezet. In de tuin zijn 19
beelden op te sporen, te herkennen aan 19 simpele tekeningetjes (“iconen”).
Wij zullen na het bezichtigen van de beeldentuin genieten van koffie, thee
met eigengemaakte taart.
Begeleiding: Olga de Vries
Wanneer: za 14 sep
Tijd: 11:00 gezamenlijk vertrek met busjes vanuit Plein van Siena
Kosten: € 9,-

Opening nieuw seizoen
Op zaterdag 21 september om 15:30 wordt het nieuwe seizoen geopend met
informatie over het najaarsprogramma en een concert om 16:00-16:30 met
het Mylo duo: Maria Louisa Olmos Ros (klarinet) en Silvia Gallego Sánchez
(contrabas). De foto-expositie Reisportretten van Jeroen van de Wetering is
dan nog te bezichtigen. Na afloop is er een feestelijke afsluiting.
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Bezoek aan de kerststallententoonstelling Hofkerk
Bij aankomst in de Hofkerk krijgen we koffie/thee met kerstbrood. Bert
Hilhorst, koster van De Hofkerk, geeft een toelichting. Het accent ligt dit jaar
op kerstgroepen gemaakt van metaal. Bijvoorbeeld ijzerdraad of metaal in
combinatie met andere materialen. Ze worden groepsgewijs per werelddeel
tentoongesteld. De tentoonstelling is iedere keer anders dan voorgaande
jaren. Dus kom gerust nog een keer als u al eens eerder bent geweest. De
nieuwe aanwinsten worden ook weer gepresenteerd.
De Hofkerk, Linnaeushof 94, Amsterdam. Met eigen vervoer.

Begeleiding: Bert Hilhorst
Wanneer: za 21 dec, Hofkerk, Linnaeushof 94 (bus 65)
Tijd: 15:00
Kosten: vrije bijdrage
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Generatiediner
Tijdens een eenvoudige maaltijd leren twee verschillende generaties
(ouder(s), kinderen en/of grootouder(s), kleinkinderen) met oprechte
interesse, aandacht en open dialoog elkaar beter te begrijpen en te
versterken. Het gaat erom dat je met elkaars inbreng tot nieuwe inzichten
komt bij levensvragen, zodat het generatiediner een waar inspiratiediner zal
worden. De leeftijd van de kinderen/kleinkinderen hebben wij deze keer
bepaald tussen 18-25 jaar.

Tijdige aanmelding noodzakelijk.
Begeleiding: nog onbekend
Wanneer: vrij 11 okt
Tijd: 17:00
Kosten: € 9,-

24

Kerstkaarten maken
Ook bij het maken van kerstkaarten kun je aan recycling doen. Kerstkaarten
die je zelf gekregen hebt, kun je heel goed weer opnieuw gebruiken om je
eigen kerstkaart te maken. Er staan namelijk vaak afbeeldingen op die je, in
combinatie met andere afbeeldingen en technieken, kunt gebruiken om een
geheel nieuwe kaart te creëeren.

Begeleiding: Olga de Vries en Agnes Annes
Wanneer: wo 20 nov
Tijd: 14:00
Kosten: vrije bijdrage
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Begeleiders
Agnes Annes: programmaraadslid Plein van Siena
Broeder Alex Nennie: lekenbroeder franciscaan, theoloog
Una Cintina: organist
Mariëtte Blom: actief groepslid Amnesty International
Michel Didier: kunsthistoricus
Jan Engelen: theoloog
Renée Berthe de Graaf: corrector en vertaler Frans
Bert Hilhorst: koster Hofkerk, verzamelaar kerststallen
Antoinette van Gurp: geestelijk begeleidster
Anno Lampe: literair vertaler uit het Frans
Ivan Lim: vrijwilliger He Hua Tempel
Marieke Maes: docent filosofie en Nieuwe Testament
Gertrud Maes: literair vertaler uit het Frans
p. A. Niesen o.p.: pastor Thomas van Aquino parochie
Gerard Swüste: theoloog en journalist.
Gerard van Halsema: musicus en muziekwetenschapper
Olga de Vries: bestuurslid Plein van Siena
Joy van der Werf: dominicanes van Neerbosch

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; 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.
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