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LAUDATO SI KRANT
Nieuwsbrief van de parochiekernen Lam Gods, Sint Petrus
en Hartebrugkerk over het Laudato Si project in Regio-Zuid.

Van de Belhamel
DE SCHEPPING ONS EEN ZORG
We kunnen er niet meer omheen, de Schepping
is ons een zorg. Niet alleen de planten, dieren en
dingen maar vooral ook de mensen. En dan heel in het bijzonder de
mensen die aan de rafelranden verkeren van ons samenleven: de
armen dichtbij en ver weg, de vluchtelingen, eenzamen.
Een jaar lang willen wij ons als katholieke geloofsgemeenschappen in
Leiden Regio Zuid concentreren op de zorg voor de Schepping en de
Schepselen. Onze inspiratiebron is de encycliek van Paus Franciscus.
Deze encycliek begint hij met de eerste regel uit het zonnelied van St.
Franciscus: ‘Laudato Si’,‘Lof zij u Heer’. In dit jaar willen we daadwerkelijk
zorg dragen voor de Schepping en Schepselen en vieren Wie ons
daartoe inspireert. We willen lezingen organiseren en wandelingen
maken, ploggen (afval oprapen), bidden, workshops houden en nog veel.
Op 1 september zijn we daarmee begonnen. Daarover leest u meer in
deze Eerste Laudato Si Krant. U vindt hierin ook een kalender met de
activiteiten voor de komende maand. Veel leesplezier en natuurlijk van
harte uitgenodigd. Zelf een idee? Laat het ons weten.

Logo

Marlène Falke, Pastoraal Werker

Logo Wedstrijd
Wij hebben uw hulp nodig om een pakkend logo te
ontwerpen. Het logo wordt gebruikt in de
verschillende kerkbladeren; in deze krant; voor de
website en sociale media; en op posters en flyers.

Het nieuwe logo wordt gekozen door een vakjury bestaand uit o.a.
de bekende kunstenaar Carel Bruens. De prijs is 4 reepjes Tony’s
Chocolonely of iets anders wat u lekker of leuk vindt!
Het logo moet op een duidelijk manier de boodschap van ons
project over brengen en een breed publiek bereiken. De verdere
kenmerken van een winnend ontwerp vindt u op de website.

“De Schepping: ons een zorg”

In dit nummer:
Voorwoord door p.w.
Marlène Falke

Logo Wedstrijd
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Nuttige links
Verslag “Kick-off” Laudato
Si Jaar op 1 september
Programma Laudato Si
Eco-tip van de maand

Wat zegt de Paus?
Citaten van “Laudato Si”
De achteruitgang van het
milieu en de samenleving treft
in het bijzonder de zwaksten
van de planeet: “Zowel de
gemeenschappelijke ervaring
van het gewone leven als het
wetenschappelijk onderzoek
laten zien dat de armste
mensen te lijden hebben onder
de ernstigste effecten van alle
aanvallen op het milieu”.

Wilt u mee doen? Stuur dan uw ontwerp op
naar: petrusenpaulusleiden@gmail.com onder
vermelding van: logowedstrijd. Tot 27
september 2019 kan aan deze wedstrijd
worden deelgenomen. Veel succes!

Nuttige links

Website: https://rkleiden.nl/laudato-si/

De integrale tekst van de baanbrekende encycliek “Laudato Si” is te vinden op
www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000
Informatie over hoe wij onze kerken duurzamer kunnen maken vindt u onder anderen op:
www.kerkenmilieu.nl en www.groenekerken.nl

Verslag “Kick-off” Laudato Si Jaar
Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping
Tijdens de vieringen in de Sint Petrus, Antonius en
Hartebrugkerk hebben wij, door zang en gebed, aandacht
gegeven aan de zorg voor de schepping. Daarna ging een
boeiend en gevarieerde programma van start.
Kort na 13.00 uur en gewapend met grijpers,
handschoenen en vuilniszakken, begon een enthousiaste
groep ‘ploggers’ hun wandeling van de Hartebrug naar de
Antoniuskerk. De zon scheen en de sfeer was relaxed. De
kinderen vonden het een groot avontuur om door de stad te lopen op zoek naar afval die ze in
de grote vuilniszakken konden stoppen. Groepen van de Petrus en Antonius deden ook mee.
Wij waren zo bezig dat wij het nauwelijks in de gaten hadden dat wij om 14.00 uur bij de Antonius
waren verwacht voor een lekkere High Tea en marktje met allerlei ideeën over hoe wij beter
voor onze planeet kunnen zorgen. Ook was er de mogelijkheid om in de
mooi versierde dagkapel te bidden of in de tuin een potje voetbal te
spelen. Tijdens zijn openingswoord, heeft Roeland van Velzen ons
gevraagd om, ook als wij in onze
delta in Nederland hoog en droog
zitten, de miljoenen mensen in de
delta’s elders in de wereld niet te
vergeten. Daarna onthulde hij de
Groen Kerk plaquette, een belofte
dat wij als kerk dit jaar een aantal
groene
initiatieven
zullen
ondernemen.
Een uitgebreid verslag is op de website te vinden.

Laudato Si Programma september / oktober 2019
14-15 september Open monumentendag
Onze kerken zijn open om de boodschap door te geven!
21 september
World Clean Up Day (wereld opruimdag)
15.30u Hartebrugkerk: Catecheseclub de Vriendjes van Franciscus
22 september
Vredezondag
10.00u Antoniuskerk: Oecumenische viering
27 september
Film en Spiritualiteit: Zorg voor de Schepping
19.15u Hartebrugkerk: “The biggest little farm”
*****

Inlevering melkpak en logo wedstrijd *****

4 oktober
Feest van de H.Franciscus van Assisi
19.30u Maria Middelares: Franciscusviering van de o.f.s.
6 oktober 11.15u Hartebrugkerk: Franciscusviering met
kinderprocessie
(Eventueel) Dierenzegen. Nadere informatie volgt.

Eco-tips
Durf jij het aan? Drie
maandenlang geen
nieuwe kleren kopen?
Gelukkig is vintage (2de
hands) in! De mode
industrie is een van de
grootste vervuilers op
aarde. Als 10.000
mensen drie maanden
geen nieuwe spullen
kopen, wordt 360 miljoen
liter water bespaard en
1,4 miljoen kilo
CO2 minder uitgestoten.

