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Plein van Siena 

 
De wereld is in beweging. Plein van Siena wil een plek zijn waar de 

tekenen van de tijd verstaan worden. Een plek van uitzicht op een 

toekomst van vrede. De verschillende activiteiten willen daar een 

bijdrage aan leveren. Er zijn cursussen filosofie, avonden rond 

literatuur, meditatiebijeenkomsten. Elke derde donderdag van de 

maand is er een lunchconcert verzorgd door studenten van het 

Conservatorium van Amsterdam. Regelmatig is er een nieuwe 

expositie van hedendaagse kunstenaars. 

 

Plein van Siena, Rijnstraat 109 hs, 1079 HA  Amsterdam. 

Tel: 020-4422009. info@pleinvansiena.nl; www.pleinvansiena.nl 

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

Coördinator: Sandra Lindeman 

 

Gehuisvest in hetzelfde pand Rijnstraat 109: 

de winkel van de Thomas van Aquino parochie. 

 

Er zijn: nieuwe en antiquarische religieuze boeken, 

kaarsen, kaarten en derde wereldproducten. 

Zoekt u iets speciaals: wij gaan voor u op zoek. 

 

U bent welkom:  

Dinsdag:                              13:00-15:00 / 16:00-17:30 open spreekuur 

Woensdag/ vrijdag           wisselende tijden 

Donderdag:                        13:00-17:30 

Zaterdag:                            12:00-17:00  

 

mailto:info@pleinvansiena.nl
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In ons centrum hebben wij ook te maken met coronamaatregelen. De 

medewerkers en vrijwilligers van Plein van Siena zullen deze 

maatregelen altijd in acht nemen. Wij gaan ervan uit dat onze 

bezoekers dit ook zullen 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 

- Kom bij voorkeur alleen naar binnen, maar met maximaal 2 

tegelijk  

- 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 of griepklachten van uzelf of uw 

huisgenoten 

- Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers 

- Wij zijn samen verantwoordelijk 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

   

 

Let op: 

Voor alle activiteiten geldt: aanmelden verplicht via 

info@pleinvansiena.nl met vermelding van uw telefoonnummer of 

loop even binnen bij Plein van Siena, Rijnstraat 109 hs. 



3 

 

Programma najaar 2020 

 

september 
za 19 15:30 Opening nieuw seizoen     22 

di 22 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   14 

do 24  19:30 Franciscus en Thomas in de opera - Rob Polet  6 

vrij 25 19:30 Film - begeleiding: varieert    24 

wo 30 19:30 Heilige teksten - Diana Vernooij    7

    

oktober 
do 1 14:00 Vita’s - Thom Breukel     16 

di 6 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   14 

wo 7  13:45 Bezoek museum Ons’ Lieve Heer op Solder  18 

vrij 9 12:15 Vlaamse Primitieven - Michel Didier   19 

wo 14 19:30 Mensenrechtendialoog in actie - Mariëtte Blom  26 

do 15 12:30 Lunchconcert      17 

di 20 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   14 

do 22 19:30 Verhalen en schandalen - Renée Berthe de Graaf 21 

zo 25  15:00 Concert- Una Cintina     25 

di 27 19:30 Bijbelcursus Marcus - Jan Engelen   5 

vrij 30 19:30 Film - begeleiding: varieert    24 

 

november 
di 3 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   14 

wo 4 14:00 Middag voor jezelf     15 

wo 4 19:30 Het Hooglied - Gerard Swüste    8 

di 10 19:30 Bijbelcursus Marcus- Jan Engelen   5 

wo 11 14:00 Middag voor jezelf     15 

wo 11 17:30 Sint Maarten - Evert Isken    11 

wo 11 19:30 Het Hooglied - Gerard Swüste    8 

do 12 12:30 Lunchconcert      17 

di 17 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   14 

wo 18 19:30 Innerlijk Pelgrimeren - broeder Alex   13 

wo 18 14:00 Middag voor jezelf     15 
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vrij 20 12:15 Iconen en Suprematisme - Michel Didier  20 

di 24 19:30 Bijbelcursus  Marcus - Jan Engelen   5 

wo 25 14:00 Middag voor jezelf     15 

wo 25 19:30 Franciscus en het ‘Zonnelied’- Fer van der Reijken 10 

vrij 27 19:30 Film - begeleiding: varieert    24 

 

december 
di 1 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   14 

wo 2 14:00 Middag voor jezelf     15 

do 3  15:30  Sinterklaasfilm      24 

di 8 19:30 Bijbelcursus  Marcus - Jan Engelen   5 

wo 9 14:00 Middag voor jezelf     15 

do 10 20:00 Op weg naar Kerst - p. Niesen, Marieke Maes  12 

za 12 12:00 Schrijfactie Amnesty International - Marïette Blom 25 

di 15 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   14 

di 15 19:30 Vergeven gave of opgave - Leo Oosterveen  9 

wo 16 14:00 Middag voor jezelf     15 

do 17 12:30 Lunchconcert      17 

di 22 19:30 Bijbelcursus Marcus - Jan Engelen   5 
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Geloof en spiritualiteit 

 

Bijbels Leerhuis: Marcus 

Enkele jaren geleden vond ik dit prachtboek uit 2006. Waarom prachtboek? 

Het geeft de hele tekst van Marcus, de eigenlijke taal van het Evangelie. 

Woord voor woord staat daaronder in onze letters hoe je het uitspreekt en 

de woordelijke vertaling. Er wordt niets verondersteld. Wanneer je meedoet 

krijg je het boek. Het is een experiment. We beginnen met een mooi voor ons 

opengelegde tekst. Brengt dit ons dichter bij het Evangelie van Marcus? Wat 

heeft Marcus, het kleinste en vermoedelijk oudste Evangelie, ons te 

vertellen?  Marcus wordt vanaf januari 2021 regelmatig gelezen in de 

zondagse kerkdiensten. 

 

 
 

Begeleiding: Jan Engelen 

Wanneer: di 27 okt; 10 en 24 nov, 8 en 22 dec; 9 en 23 feb, 9 en 23 mrt, 6 en 

20  apr 

Tijd: 19:30-21:30  

Kosten: € 90,- te voldoen bij inschrijving 



6 

 

Franciscus van Assisi en Thomas van Aquino in de 

opera 
In 1983 ging een bijzondere opera in première: Saint François d’Assise van de 
grote Franse componist Olivier Messiaen. In zijn opera laat de componist de 

levensweg van Franciscus zien als een groei in leven met Gods genade. De 

componist had een voorliefde voor de theologie van de grote theoloog en 

Dominicaan Thomas van Aquino. En zijn theologie ligt mede ten grondslag 

aan de opera. Rob Polet studeerde af in de theologie met een masterscriptie 

over de opera en onderzocht de verbanden tussen genadetheologie van 

Thomas en het leven van Franciscus zoals dit in de opera wordt verklankt en 

verbeeld.  

 
Wat hebben beroemde verhalen over Franciscus als de kus aan de melaatse 

en de preek tot de vogels met genade te maken? Op deze avond zult u kennis 

maken met het begrip van ‘genade’ bij Thomas van Aquino, en met de opera 
van Messiaen. Er zal duidelijk worden dat genade als een kracht die een mens 

naar God toe beweegt, de rode draad vormt voor de geestelijke ontwikkeling 

van Franciscus in de opera. En natuurlijk gaan we ook kijken en luisteren naar 

enkele fragmenten uit de opera. 

 

 
 

Begeleiding: Rob Polet 

Wanneer: do 24 sep 

Tijd: 19:30 

Kosten: € 9,- 
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Heilige teksten 
“Geen openbaringen, geen heilige teksten, maar wel geliefde teksten”. De 

Boeddha trok na zijn verlichting 45 jaar rond om zijn leer uiteen te zetten aan 

wie het maar wilde horen. Al deze verhalen zijn uit het hoofd geleerd, 

mondeling overgeleverd en uiteindelijk op schrift gesteld. De Boeddhistische 

Canon omvat vele boeken.  

Diana Vernooij, boeddhist en voorganger in oecumenische Basisgemeente De 

Duif, zal aan de hand van een tekst uit de Boeddhistische Canon een paar 

belangrijke aspecten van het boeddhisme uitleggen. Samen bespreken we 

wat we nu met een tekst als deze kunnen doen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Begeleiding: Diana Vernooij  

Wanneer: wo 30 sep 

Tijd: 19:30 

Kosten: € 9,- 
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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?  

In twee avonden gaan we het Hooglied verkennen. 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: wo 4 en 11 nov 

Tijd: 19:30-21:30 

Kosten: € 9,- 
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Vergeven: gave of opgave? 
Hebben we nog iets met vergeven? Sommigen associëren dit begrip met een 

al te hoog gegrepen eis. Anderen met een religieus opgelegde cultuur van 

vroeger. Toch speelt het bijbelse begrip vergeving een cruciale rol in de 

relatie mens-mens en mens-God. In maart verkenden we de filosofische 

dimensie ervan. Deze keer gaan we nader in op vergevingsverhalen in de 

bijbel, o.a. het bekende verhaal van de verloren zoon. Welke verrassing heeft 

het voor ons in petto? 

 

 
 

 

 

Begeleiding: Leo Oosterveen  

Wanneer: di 15 dec 

Tijd: 19:30 

Kosten: € 9,- 



10 

 

Franciscus en het ‘Zonnelied’ 
Het 'Zonnelied' (Lofzang van de schepselen) is de meest bekende tekst van 

Franciscus van Assisi. De oorspronkelijk melodie is helaas verloren gegaan. 

Maar dat heeft vele musici geïnspireerd om zelf de muziek te schrijven. Deze 

avond gaan we stilstaan bij de tekst van het Zonnelied en ook een aantal 

versies ervan beluisteren. Om zo de franciscaanse spiritualiteit beter te leren 

kennen en ervan te leven.  

 

 

 
 

 

 

Begeleiding: Fer van der Reijken  

Wanneer: wo 25 nov 

Tijd: 19:30-21:30 

Kosten: € 9,- 
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Sint Maarten 
Op woensdag 11 november 17:30 tot 19:30 is Plein weer open om 

ouders/kinderen te ontvangen ter ere van Sint Maarten: het feest van delen. 

We horen zijn verhaal en met elkaar zingen we hierover. Er wordt natuurlijk 

ook wat uitgedeeld. 

 

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: wo 11 nov. 

Tijd: 17:30 tot 19:30 

Kosten: geen 
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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 dichter te komen bij het geheim van God 

die mens wordt. 

 

 

 
“Mijn ogen hebben uw heil gezien…”  Luk. 2, 30 

 

 

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

Wanneer:  do 10 dec 

Tijd: 20:00 

Kosten: vrije bijdrage 
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De innerlijke pelgrimsweg 

 
 

 

Crisis kan ons in een situatie storten, die we het liefst willen ontvluchten... 

Dingen waaraan we gehecht zijn vallen weg. Hoe verdergaan? Een beeld dat 

ons daarbij kan helpen is het beeld van de woestijn. We worden nu bewust 

dat we geen bron uit onszelf kunnen zijn en dat we op zoek moeten naar een 

bron die water geeft...Crisis en onthechting zijn typische en belangrijke 

woorden voor de christelijke monniken. Zij zagen crisis en lijden aan gebrek 

hieraan als een 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 pelgrims helpen om een geluk te gaan ontdekken die in elke crisistijd 

verborgen ligt...? In deze interactieve bijeenkomst houden we ons bezig met 

de vraag of er vertrouwen en geluk te vinden is in tijden van crisis.  

 

Begeleiding: broeder Alex 

Wanneer:  wo 18 nov 

Tijd: 19:30 

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 22 sep; 6 en 20 okt; 3 en 17 nov; 1 en 15 dec 

Tijd: 10:00-11:00 

Kosten: € 5,- per keer 



15 

 

Middag voor jezelf 
Een paar uur rustig en ongestoord zelf kunnen lezen, schrijven of studeren. 

Of zo maar in stilte wat nadenken of mediteren. In een stijlvolle omgeving.  

Voor iedereen mogelijk in Plein van Siena op woensdagmiddag. 

 

Plein van Siena is voor jou open huis op de woensdagen in de adventtijd op: 

4, 11, 18, 25 nov. en 2, 9, 16 dec.  van 14:00 -17:00. 

 

 

 

 
 

 

 

Wanneer: wo 4, 11, 18, 25 nov en 2, 9, 16 dec  

Tijd: 14:00-17:00 

Vrije toegang. Wel tijdig opgeven. 

Snel wifi netwerk aanwezig. 

Neem gerust eigen consumptie mee. 
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Vita’s: in beeld gebrachte levensverhalen van 

helden of heiligen 

Op Vita’s staat het portret van de hoofdpersoon of heilige in het midden 

afgebeeld met daaromheen taferelen uit zijn of haar leven. Vanaf de 

geboorte tot en met de begrafenis. Vita’s zijn verhalende iconen. Door de 

scènes die staan afgebeeld rondom de centrale figuur kunnen gelovigen zich 

laten inspireren door de levensverhalen. Met het idee goed voorbeeld doet 

goed volgen. De scènes hebben dikwijls een volks, verhalend karakter, rijk 

aan details uit het dagelijks leven, terwijl de centrale figuur nog traditioneel 

geschilderd is, met aandacht voor de innerlijke uitdrukking. De scènes op de 

rand hebben een belangrijke historische waarde, en zijn picturale vertalingen 

uit documenten en geschreven bronnen van levensverhalen van de 

afgebeelde figuur.  

 

Over elk persoon op de Vita, die op Plein van Siena te zien zal zijn, is een 

avondvullend verhaal te houden, opdat wij daaruit mogen leren hun 

voorbeelden na te volgen!  

 
Begeleiding: Thom Breukel 

Wanneer: do 1 okt  

Tijd: van 14:00 - 15:30 

Kosten: € 9,- 
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Geloof en kunst 

 

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 15 okt; 12 nov; 17 dec 

Tijd: 12:30-13:15  

Kosten: vrije bijdrage 
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Bezoek museum Ons' Lieve Heer op Solder 
Verscholen in het hart van de Amsterdamse binnenstad bevindt zich een 

klein wonder: museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Smalle gangen en trappen 

leiden naar historisch ingerichte woonvertrekken, keukens en bedstedes, om 

te eindigen in wat letterlijk het hoogtepunt is van het museum: een complete 

kerk op zolder.  

 

De kerk is gebouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar van het pand: de 

welgestelde katholieke koopman Jan Hartman (1619-1668). Hij woonde er 

met zijn gezin in de periode dat openbare katholieke vieringen in Nederland 

officieel verboden waren. De protestanten hadden in 1578 de macht in de 

stad overgenomen. De rooms-katholieken – zo’n twintig procent van de 
Amsterdamse bevolking in de zeventiende en achttiende eeuw – komen dan 

op het tweede plan. Zij kunnen voor de mis niet meer terecht in officiële 

kerken; die zijn voortaan voor de protestantse eredienst bestemd. 

 

 

  
 

Wanneer: wo 7 okt 

Tijd: 13:45 ingang museum Ons'  Lieve Heer op Solder (voor wie moeilijk ter 

been is een lonende, maar hele opgave!). 

Adres: Oudezijds Voorburgwal 38, 1012 GD Amsterdam.  

Bereikbaar metro 51, 53, 54 

Kosten: € 12,50 entree museum, stadspas en museumkaart gratis 
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Vlaamse Primitieven en Magisch Realisten  
Het spirituele in het dagelijks leven  

Het kijken naar een schilderij is een visuele meditatie met alle zintuigen, die 

het eigen leven transparant maakt. Dat was de boodschap van de Moderne 

Devotie in de 15e eeuw, uitgedragen met een genadeloos scherpe observatie 

van de natuur, door Vlaamse schilders als Jan van Eyck en Dirck van Baburen. 

In de 20e eeuw schilderen Magisch Realisten als Dick Ket en Wim 

Schuhmacher in dezelfde, meticuleuze stijl eieren, broodjes en schelpen met 

christelijke symboliek. 

 

 
 

Begeleiding: Michel Didier 

Wanneer: vrij 9 okt  

Tijd: 12:15 

Kosten: € 20,- 
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Iconen en Suprematisme  
Religie in de Russische avant-garde 

In 1915 ontstaat in Moskou een geheel Russische avant-garde, het 

Suprematisme. Kasimir Malevitsj en zijn discipelen schilderen een 

voorstellingsloze kunst, waarin niettemin kruisen, mandorla’s en andere 
abstracte christelijke motieven te zien zijn. Ook de revolutionaire 

kunstenaars verwerken elementen van iconen om hun schilderijen 

herkenbaar te maken voor het volk. 

 

 
 

Begeleiding: Michel Didier 

Wanneer: vrij 20 november  

Tijd: 12:15 

Kosten: € 20,- 
 

Deze lezingen maken deel uit van de cursus kunstgeschiedenis die Michel 

Didier van 18 september tot 27 november 2020 geeft in het Plein van Siena 

op vrijdag van 12:15-14:15. Voor meer informatie: www.tijdruimte.nl en 06-

24 21 76 78 
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Verhalen en schandalen 
De 18de eeuw was een eeuw van veranderingen en van de rede, van het 

rationalisme. Deze veranderingen zijn ook in de muziek te horen. 

Verschillende componisten uit de 18de eeuw, passeren in deze lezing de 

revue, zoals de Franse componist Jean Philippe Rameau: je zou hem de 

“muziekpaus” in het Frankrijk tijdens de regering van koning Louis XV kunnen 
noemen. Rameau had ook tegenstanders, zoals de filosoof Rousseau, die, 

zoals Rameau, ook gecomponeerd heeft. Wij maken eveneens kennis met 

een rijke Franse mecenas, die in zijn salon gasten van allerlei slag ontving, 

onder wie Rameau en Rousseau.  Onder de vele bijzondere figuren uit de 

eeuw, was er een zeer raadselachtig persoon, een charlatan, diplomaat, 

alchemist, occultist en oplichter, die handig misbruik maakte van de 

lichtgelovigheid van zijn slachtoffers. Zijn werkelijke identiteit is tot op heden 

niet bekend. Hij was ook musicus en componist. Wij zullen van hem wat 

muziek laten klinken. 

 

 
 

Begeleiding: Renée Berthe de Graaf 

Wanneer: do 22 okt 

Tijd: 19:30  

Kosten: € 9,- 
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Geloof en samenleving 

 

Opening nieuw seizoen 
 

Op zaterdag 19 september starten we met het nieuwe seizoen van Plein van 

Siena 1ste shift van 15:00 - 16:00 en 2de shift van 16:30 - 17:30. Er zal kort 

worden verteld over het programma en de foto-expositie van Birgitta Maes 

zal op deze dag worden geopend. Er vindt tevens een concert plaats van 

Charlotte Gulikers op haar cello. Uiteraard houden we ons vandaag en bij alle 

andere activiteiten aan de corona-richtlijnen (zie blz. 2). U kunt zich 

aanmelden voor de 1ste shift of voor de 2de shift. 

 

 
Charlotte Gulikers 
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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: iedere dinsdag  

Tijd: 16:00-17:30 

Kosten: geen 
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Filmgesprek met vriendenkring  

Film 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. De film start om 19:30. Na afloop 

van de film is er gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje. 

 

Op donderdag 3 december om 15:30 wordt een Sinterklaasfilm vertoond 

voor de kinderen en hun ouders. 

 

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 - 44 22 00 9. 

 

 
 

 

 

Begeleiding: varieert  

Wanneer: vrij  25 sep; 30 okt; 27 nov; Sinterklaasfilm do 3 dec 15:30 

Tijd: inloop 19:00, aanvang film 19:30  

Kosten: vrije bijdrage 
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Zondagmiddagconcert 

Op zondag 25 oktober om 15:00 wordt een concert verzorgd door Una 

Cintina, orgel. Na afloop is er een feestelijke afsluiting. 

 

 
 

Begeleiding: Una Cintina 

Wanneer:  zo 25 okt 

Tijd 15:00 uur 

Kosten: geen 

 

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. Ook kerken hebben 

een heel belangrijk aandeel in het schrijven. 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  12 december. 

 

Begeleiding: Mariëtte Blom 

Wanneer:  za 12 dec 

Tijd: 12:00-15:00 

Kosten: geen 
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Amnesty International mensenrechtendialoog  

Amnesty International organiseert dialogen over mensenrechten. 

Onderwerpen reiken van vluchtelingencrisis en privacybescherming tot 

discriminatie in Nederland. En de vorm van deze dialogen wordt zo gekozen 

en gehandhaafd dat een open uitwisseling van gedachten met respect voor 

anderen mogelijk wordt. Als u daarbij een handje helpt... 

 

In Plein van Siena organiseert de lokale Amnesty groep uit de 

Rivierenbuurt/de Pijp/westelijke tuinsteden een mensenrechtendialoog over 

het thema vluchtelingen en migranten. Is het onze plicht om vluchtelingen op 

te vangen in Nederland? Zijn migranten een bedreiging voor de Nederlandse 

cultuur? 

 

Als U mee wilt praten in een onderzoekende en respectvolle sfeer, bent U 

van harte welkom. U kunt zich aanmelden via info@pleinvansiena.nl. 

 

 

 

 

Begeleiding: Mariëtte Blom 

Wanneer:  wo 14 okt 

Tijd: 19:30-21:30 

Kosten: geen 

 

mailto:info@pleinvansiena.nl
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Begeleiders 

Broeder Alex Nennie: lekenbroeder, franciscaan, theoloog 

Mariëtte Blom: actief groepslid Amnesty International 
Renée Berthe de Graaf: corrector en vertaler Frans 

Una Cintina: organist 

Thom Breukel: docent kunstgeschiedenis en beeldend kunstenaar 

Michel Didier: kunsthistoricus 

Jan Engelen: theoloog 

Antoinette van Gurp: geestelijk begeleidster 

Evert Isken: bestuurslid Plein van Siena 

Marieke Maes: docent filosofie en Nieuwe Testament 

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

Leo Oosterveen o.p.: theologisch en filosofisch leerhuiswerker 

Rob Polet: theoloog en als diaken werkzaam voor de Nicolaasbasiliek 

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

Gerard Swüste: theoloog en journalist 

Diana Vernooij: boeddhist en voorganger in De Duif Amsterdam 

 

Aanmelden 

Voor alles graag tijdige aanmelding bij Sandra Lindeman, coördinator Plein 

van Siena: info@pleinvansiena.nl.  Betaling graag op bankrek.  NL 72 RABO 

0143 8694 50 t.n.v. Plein van Siena, o.v.v. cursusnaam. Alles vindt plaats op: 

Rijnstraat 109 hs tenzij anders aangegeven. 

Wijzigingen in het programma voorbehouden; actualiteiten kunnen worden 

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

geringe deelname kan een activiteit worden geannuleerd. Info via: 

info@pleinvansiena.nl of tel. 020 - 44 22 00 9. 

 

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

 

 

mailto:info@pleinvansiena.nl
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