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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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Coronamaatregelen 

In ons centrum hebben ook wij 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 

- Houd 1,5 meter afstand, vóór en ín Plein van Siena 

- Reinig uw handen 

- Schud geen handen 

- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 

- Betaal zoveel mogelijk vooraf en per bank 

- Blijf thuis bij verkoudheid, griepklachten van uzelf of uw huisgenoten 

- Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers 

- Wij zijn samen verantwoordelijk 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

   

 

 

 

 

Aanmelden: 

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. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, 

wilt u dit dan aan ons doorgeven.  
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Programma najaar 2021 

september  

di 7 13:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   12 

za 18 15:00 Opening nieuw seizoen     18 

di 21 13:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   12 

do 23 14:00 Vintage Broches maken - Britt van Dam   24 

vrij 24 19:30 Film - begeleiding: varieert    20 

za 25  15:00 Maria Magdalena      17 

 

oktober 

za 2  15:00 Bezoek Catharijneconvent Maria Magdalena   17 

di 5 13:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   12 

do 7 13:30 Bijbelcursus Marcus- Jan Engelen   5 

d0 7 19:30 Samen rijmt op Amen - Paula Irik, Sylvia van Rijn 6 

do 14 20:00 De brieven van Paulus - Marieke Maes   7 

vrij 15 12:15 Van zaaiers tot aardappeleters - Michel Didier  14 

di 19 13:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   12 

wo 20 19:30 Geloof in de opera - Dionne Brussee, Rob Polet  8 

do 21 12:30 Lunchconcert      13 

zo 24 15:00 Una Cintina - orgel     25 

wo 27 19:30 Geloof in de opera - Dionne Brussee, Rob Polet  8 

do 28 13:30 Bijbelcursus Marcus - Jan Engelen   5 

vrij 29 19:30 Film - begeleiding: varieert    20 

 

november 

di 2 13:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   12 

do 4  20:00 Boekbespreking Hemley Boum - Gertrud Maes  22 

wo 10 19:30  Het Hoogste Lied - Gerard Swüste   10 

do 11 13:30 Bijbelcursus  Marcus - Jan Engelen   5 

do 11 17:30 Sint Maarten - Evert Isken    23 
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di 16 13:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   12 

wo 17 19:30  Het Hoogste Lied - Gerard Swüste   10 

do 18 12:30 Lunchconcert      13 

do 25 13:30 Bijbelcursus Marcus - Jan Engelen   5 

vrij 26 19:30 Film - begeleiding: varieert    20 

di 30 13:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   12 

di 30  19:30  Waarheid van de schilderkunst - Arthur d’Ansembourg 16 

 

december  

wo 1 16:00  Sinterklaasfilm      25 

vrij 3 12:15 Een museum voor kerkelijke kunst - Michel Didier 15 

do 9  13:30 Bijbelcursus Marcus - Jan Engelen   5 

do 9 20:00 Op weg naar Kerst - D. Niesen o.p., Marieke Maes 11 

di 14 13:00 Mediteren - Antoinette van Gurp   12 

di 14 19:30 De Innerlijke pelgrimsweg - broeder Alex Nennie 9 

do 16 12:30 Lunchconcert      13 

do 23  13:30 Bijbelcursus Marcus - Jan Engelen   5 

 

 

 

 

 

Aan de kloostertafel (blz. 19) en taalschool Sipi en Plein van Siena (blz. 21) 

zijn niet meegenomen in de inhoudsopgave omdat het om een wekelijks 

terugkerende activiteit gaat. 
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Geloof en spiritualiteit 

 

Bijbels Leerhuis: Marcus 

Enkele jaren geleden vond ik dit prachtboek uit 2006. Het geeft de hele tekst 

van Marcus in het Grieks weer, 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 in 2021 regelmatig gelezen in de zondagse 

kerkdiensten. 

 

 
 

Begeleiding: Jan Engelen 

Wanneer:  do 7, 28 okt; 11, 25 nov; 9, 23 dec  

Tijd: 13:30-15:30  

Kosten: € 45,- te voldoen bij inschrijving 
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‘Samen rijmt op amen’ 
Vele jaren gingen Paula Irik en Sylvia van Rijn als geestelijk verzorgers voor in 

vieringen in diverse verpleeghuizen. Daar hebben zij met dankbaarheid, 

ontroering en plezier ervaren met hoeveel beleving mensen de Bijbelse 

verhalen binnen kunnen stappen. Dat maakte hun eigen omgang met de 

Bijbel vrijmoediger en zo werden hun preken gaandeweg vertellingen. Deze 

‘Bijbelverhalen met een knipoog’ hebben zij gebundeld in: ‘Samen rijmt op 

amen’. 
Zij gaan ‘Samen rijmt op amen’ in Plein van Siena presenteren, een verhaal 

‘uitspelen’ en iets vertellen over vieringen met bewoners met dementie. 

 
Begeleiding: Paula Irik en Sylvia van Rijn 

Wanneer: do 7 okt 

Tijd: 19:30 

Kosten: € 9,- 
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De brieven van Paulus 

De apostel Paulus heeft door zijn optreden de wereld veranderd. Hij heeft 

diverse gemeenten gesticht waaruit het Christendom is voortgekomen. Aan 

die gemeenten heeft hij brieven geschreven, die tot op vandaag vriend en 

vijand verbazen. Wat wilde Paulus zeggen? Wat is belangrijk voor ons 

vandaag? We lezen enkele passages uit deze brieven en bespreken ze. 

 

 

 
 

Begeleiding: Marieke Maes 

Wanneer: do 14 okt 

Tijd: 20:00  

Kosten: € 9,- 
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Geloof in de opera 

Twee lezingen over religieuze opera’s: ‘Samson et Dalila’ van Camille Saint 

Saëns en ‘Dialogues des Carmelites’ van Francis Poulenc. Iedere lezing staat 

één opera centraal gebaseerd op een gelovig thema.  

 

Op de eerste avond wordt de opera ‘Samson et Dalila’ behandeld, waarin het 

gaat om de sterke Samson die begaafd is met een enorme kracht en lijkt niet 

verslagen te kunnen worden. In de tweede opera begeven we ons in de 

geschiedenis van de Franse revolutie. De opera ‘Dialogues des Carmélites’ 
volgt een groep zusters, Karmelitessen, die gevangen genomen worden, en 

wier geloof door het geweld en de dreiging van de revolutie wordt getoetst. 

Dionne en Rob vertellen over de historische en theologische achtergronden 

van de opera’s en de muzikale eigenheden en laten daarbij ook de mooiste 
muziekfragmenten horen en zien. 

 

 

        Opera Dialogues des Carmelites van Francis Poulenc 

 

Begeleiding: Rob Polet en Dionne Polet-Brussee   

Wanneer:  wo 20, 27 okt 

Tijd: 19:30 

Kosten: € 9,- 
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De innerlijke pelgrimsweg 
 

 
 

 

Een interactieve avond over de vraag of er vertrouwen en geluk te vinden is 

in tijden van crisis. Crisis kan ons in een situatie storten, die we het liefst 

willen ontvluchten. Dingen waaraan we gehecht zijn vallen weg. We worden 

ons ervan bewust dat we op zoek moeten naar een bron die water geeft.  

Crisis en onthechting zijn belangrijke woorden voor de christelijke monniken. 

Zij zagen crisis en lijden als voorwaarde tot geluk en als begin van een 

geestelijk leven. Zij waren vertrouwd met het maken van de innerlijke 

pelgrimstocht: die van het hoofd naar het hart. Kan het christelijk geloof van 

de monniken ons helpen om geluk te ontdekken dat in elke crisistijd 

verborgen ligt?  

 

Begeleiding: broeder Alex Nennie 

Wanneer: di 14 dec 

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 10 en 17 nov 

Tijd: 19:30-21:30 

Kosten: € 9,- 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Wanneer:  do 9 dec 

Tijd: 20:00 

Kosten: vrije bijdrage 
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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 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 7, 21 sep; 5, 19 okt; 2, 16, 30 nov; 14 dec. 

Tijd: 13:00-14:00 

Kosten: € 5,- per keer 
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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 21 okt; 18 nov; 16 dec; 

Tijd: 12:30-13:15  

Kosten: vrije bijdrage 
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Van zaaiers tot aardappeleters 

De spirituele ontwikkeling van Vincent van Gogh 

 

Vincent van Gogh, zoon en kleinzoon van een protestantse dominee, verlaat 

school en wil in zijn vaders voetspoor predikant worden voor de 

verschoppelingen. Als dat mislukt, wordt hij kunstenaar voor de 

verschoppelingen. Met als hoogtepunt De aardappeleters, zijn eerste 

meesterwerk. 

 

 

 

Begeleiding: Michel Didier 

Wanneer: vrijdag 15 oktober  

Tijd: 12:15 

Kosten: € 20,- 
 

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

van 24 sep t/m 3 dec 2021 geeft in Plein van Siena op vrijdag van:  

12:15-14:15. Voor meer informatie: www.tijdruimte.nl/ 06-24 21 76 78. 
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Een museum voor kerkelijke kunst 

Moderne kunstenaars in de Obrechtkerk 

 

In 1911 verrijst in Amsterdam-Zuid een monumentale kerk, die even 

monumentaal wordt ingericht. Maar in 1925 gooit een nieuwe pastoor het 

roer radicaal om: Hubertus Hoosemans geeft moderne kunstenaars opdracht 

de kerk te voltooien. Nu is de Onze-Lieve-Vrouw van de Allerheiligste 

Rozenkrans, bekend als de Obrechtkerk, een ‘museum van vroeg-twintigste-

eeuwse kerkelijke kunst’. 
 

 

 

 

Begeleiding: Michel Didier 

Wanneer: vrijdag 3 dec  

Tijd: 12:15 

Kosten: € 20,- 
 

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

van 24 sep t/m 3 dec 2021 geeft in Plein van Siena op vrijdag van: 

 12:15-14:15. Voor meer informatie: www.tijdruimte.nl/ 06-24 21 76 78. 
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Waarheid van de schilderkunst 

In een brief van 23 oktober 1905 schrijft Cézanne aan zijn vriend Emile 

Bernard dat hij hem de waarheid over de schilderkunst verschuldigd is. Dit is 

opmerkelijk want lange tijd sprak men van de schone kunsten en was 

waarheid een begrip van de wetenschappen. Vraag is op welke wijze er in de 

kunst sprake kan zijn van waarheid. Tevens zullen we daarbij onderzoeken 

hoe de waarheid van de schilderkunst zich verhoudt tot de huidige crisis van 

de waarheid in de media. Tot slot blijft de vraag wat dit betekent voor rol van 

de kunst in een veranderende samenleving. 

 

Césanne Mont Sainte Victoire, 1888 

 

 

Begeleiding: Arthur d’Ansembourg 

Wanneer: di 30 nov 

Tijd: van 19:30 

Kosten: € 9,- 
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Maria Magdalena 

Van 25 juni tot 9 januari 2022 brengt Museum Catharijneconvent in Utrecht 

een tentoonstelling over Maria Magdalena, die ook in de dominicaanse 

traditie geldt als de eerste prediker.  

Voorafgaand aan het bezoek aan het Catharijneconvent organiseert Plein van 

Siena een bijeenkomst over Maria Magdalena. Wie is deze vrouw die al 

eeuwenlang blijft inspireren? Wie is zij voor ons? Ontmoet daarna de 

veelzijdige Maria Magdalena van kroongetuige tot zondares tot feminist in 

oude bronnen, in klassieke en hedendaagse beeldende kunst en populaire 

cultuur in het Museum Catharijneconvent.   

 

 
 

Begeleiding: wordt nader bekend 

Wanneer: za 25 sep 15:00 in Plein van Siena. Za 2 okt bezoek aan 

Catharijneconvent. Verzamelen 15:00 Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH 

Utrecht. Onder voorbehoud. 

Kosten: € 3,- toeslag  met museumkaart of € 17,-. Meer info: 

www.pleinvansiena.nl. 

http://www.pleinvansiena.nl/
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Geloof en samenleving 
 

Opening nieuw seizoen 

Op zaterdag 18 september om 15:00 openen we het nieuwe seizoen van 

Plein van Siena. Het programma wordt gepresenteerd, de foto-expositie van 

Birgitta Maes geopend en er is een concert van La femme Duo: Ema Bajc, fluit 

en Lisa De Bruycker, studenten van het Conservatorium in Amsterdam. 

 

Foto-expositie  

Op deze middag wordt de foto-expositie - afbraak - van Birgitta Maes 

geopend. Marieke Maes gaat in gesprek met de bezoekers over dit thema.  

 

 

 
Brigitta Maes foto-expositie: afbraak  

 

 

Wanneer: za 18 sep  

Tijd: 15:00 

Kosten: geen 
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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. Dit is niet in de inhoudsopgave meegenomen. 

 

 

 
winkelruimte in Plein van Siena 

 

 

 

Begeleiding: pastor D. Niesen o.p. 

Wanneer: iedere dinsdag  

Tijd: 16:00 - 17:30 

Kosten: geen 
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Filmavond 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 november de 

laatste vrijdag van de maand een spirituele, religieuze of maatschappelijke  

film zien. Na afloop van de film is er gelegenheid tot napraten met een hapje 

en een drankje.  

 

Wij brengen u graag op de hoogte van de filmtitels via de e-mail: 

info@pleinvansiena.nl of u kunt contact opnemen met Plein van Siena.  

Tel: 020 - 44 22 00 9. 

 

 

 

 
 

 

 

Begeleiding: varieert  

Wanneer: vrij 24 sep; 29 okt; 26 nov 

Tijd: aanvang film 19:30  

Kosten: vrije bijdrage 
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Samenwerking taalschool Sipi en Plein van Siena 

Een ochtend in de week op woensdag komt een aantal vrouwen bijeen in 

Plein van Siena om de Nederlandse taal te leren. Zij werken aan het 

verbeteren van spreek- lees- en schrijfvaardigheid.  Zij zijn afkomstig uit 

verschillende landen waaronder Marokko, Eritrea, Syrië. Zij werken op deze 

ochtend met een professionele docent aan hun eigen leerdoelen. 

 

Zij komen ook een ochtend of middag in Plein van Siena bijeen met een 

gerecht uit eigen land en gaan aan de hand van het gemaakte hun verhaal 

doen. Dit is niet in de inhoudsopgave meegenomen.  

 

 
 

Wanneer: wekelijks op wo (niet in de schoolvakanties)  

Tijd: 8:45 - 11:30 

Kosten: geen 
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Boekbespreking Hemley Boum, De dagen komen en 

gaan, uitgeverij Orlando 2020 

Deze aangrijpende roman, verteld door de ogen van drie vrouwen uit drie 

generaties, geeft een goed beeld van de enorme verwarring in Kameroen die 

is ontstaan met het kolonialisme, en voortduurt tot de dag van vandaag en 

jonge mensen in de armen van de Boko Haram drijft. De missie speelt een 

belangrijke rol in de cultuur, een rol die door de verschillende personages 

anders gewaardeerd wordt. 

De roman werd bekroond met de Grand Prix littéraire d’Afrique noir. 
Oorspronkelijke titel: Les jours viennent et passent (Gallimard, 2019), 

vertaling: Mieke Maassen, Gertrud Maes en Alice Teekman. 

 

Vanwege de thematiek een boek om samen te lezen en te bespreken, samen 

met vertaler Gertrud Maes. 

 
 

Begeleiding: Gertrud Maes 

Wanneer: do 4 nov 

Tijd: 20:00  

Kosten: € 9,- 
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Sint Maarten 

Op woensdag 11 november 17:30 tot 19:30 is Plein weer open om ouders 

met hun kinderen te ontvangen ter ere van Sint Maarten: het feest van het 

delen. We horen zijn verhaal en met elkaar, als dat weer mogelijk is, 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 



24 

 

Workshop Vintage Broche maken 

Kunstschilder Van Gogh zei ooit: ”I dream  my painting and then I paint my 

dream”. Waar komen creativiteit en inspiratie vandaan? 

 

 
 

 

In deze workshop starten wij met vintage kraaltjes, een brochezeefje en 

rijgdraad. Wellicht doe je het niet elke dag, maar kraaltjes rijgen kan een 

ontspannende activiteit zijn. Kom je er niet uit, dan helpt Britt jou graag op 

weg. Welke kleur past bij jou? Hoe geef jij jouw broche vorm? Ben jij er 

achter gekomen hoe jij je in de workshop hebt laten inspireren? Je gaat in 

ieder geval naar huis met een stukje uniek handwerk! 

 

Begeleiding: Britt van Dam - www.b-silk.nl  

Wanneer: do 23 sep  

Tijd: 14:00  

Kosten: € 9,- 
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Zondagmiddagconcert 

Op zondag 24 oktober om 15:00 wordt een concert verzorgd door Una 

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

 

 
 

Begeleiding: Una Cintina 

Wanneer: zo 24 okt 

Tijd 15:00 uur 

Kosten: geen 

 

Sinterklaas film 

Op woensdag 1 december 16:00 vertonen wij in Plein van Siena een 

Sinterklaas kinderfilm. Kinderen kunnen deze Sinterklaasfilm bekijken onder 

begeleiding van een ouder. 

Wij brengen u graag op de hoogte van de titel van deze film via de e-mail: 

info@pleinvansiena.nl of loop even binnen bij Plein van Siena. 

 

Wanneer: wo 1 dec 

Tijd: aanvang film 16:00  

Kosten: vrije bijdrage 
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Begeleiders 

Arthur d’Ansembourg: filosoof, docent esthetica en kunstfilosofie 

Britt van Dam: eigenaar B-silk 

Michel Didier: kunsthistoricus 

Una Cintina: organist 

Jan Engelen: theoloog 

Antoinette van Gurp: geestelijk begeleidster 

Paula Irik: geestelijk verzorger in de ouderenzorg 

Evert Isken: bestuurslid 

Birgitta Maes: Fotograaf 

Gertrud Maes: literair vertaler uit het Frans 

Marieke Maes: docent filosofie en Nieuwe Testament 

Broeder Alex Nennie: lekenbroeder, franciscaan, theoloog 

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

Dionne Polet-Brussee: cultuurhistoricus, liturgische muziek 

Rob Polet: theoloog en als diaken werkzaam voor de Nicolaasbasiliek 

Sylvia van Rijn: geestelijk verzorger in de ouderenzorg 

Gerard Swüste: theoloog en journalist 

 

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
http://www.pleinvansiena.nl/

