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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.  

   
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato Si`” 1 

 

Het is een feit dat, wanneer 

maatschappelijke gewoonten de 
winsten van ondernemingen 

aantasten, deze zich gedwongen 

zien op een andere wijze te 
produceren. Dit herinnert ons 

aan de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de 

consument. “Kopen is te allen 
tijde niet alleen een economische 

maar ook een morele handeling”.  

In dit nummer: 

Voorwoord door p.w. 

Marlène Falke 

Melkpakwedstrijd 
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Eco-tip van de maand 

                    Van de Belhamel 
 

EEN STEENTJE 
 

Als ik achterin de kerk handen sta te 
schudden spreekt een kerkganger mij aan:  

‘Het is wel leuk hoor dat Laudato Si project van jullie maar het is 
wel mooi te laat. Als je alleen al kijkt naar het weer van de laatste 
dagen …’.  
 

Er volgt een ruime uiteenzetting over 
wat er allemaal mis is. Een diep donker 
visioen. Ik voel de moed in mijn 
schoenen zakken. Wat zijn de 
problemen groot. Dan herinner ik me 
ons uitgangspunt: ‘door een steentje in 
de rivier te verleggen verander je de 
loop maar als je dat steentje niet 
verlegd verandert er ook niets’.  
 

Als ik het gelovig duid, schiet mij te binnen dat Jezus zijn leerlingen 
een voor een, soms per twee riep. Twaalf bleken genoeg voor 
meer dan 20 eeuwen Christendom. Ieder stap telt, ieder klein 
gebaar. De Schepping is ons een zorg. 

Marlène Falke,  Pastoraal Werker 

 

“Schepping: ons een zorg” 

In September hebben wij de kinderen 

gevraagd om een melkpak op een 

creatieve manier te recyclen. De prijs 

voor de beste inzendingen: vier reepjes 

Tony’s Chocolonely.  
 

Wij hebben twee 

prijswinnaars 

gekozen, Karla 

Temperanza met 

een grappig  

vogelvoederhuis  

en Lamar Abou 

Samra met haar mini-tuintjes. Allebei 

helemaal in de geest van Laudato Si. 

Geniet van de chocola, dames! 
 

 

 

Karla Temperanza en Lamar Abou Samra 

 

 

 

 

 

 

 

Winnaars melkpakwedstrijd 

              Nuttige links                              Onze Website: https://rkleiden.nl/laudato-si/      
      

Ook de Franciscanen zijn hard bezig met Laudato Si. Hier is een link naar hun blog: 

www.franciscaansebeweging.nl/blog/duurzaamheid . 1De integrale tekst van de baanbrekende  

encycliek “Laudato Si`” is te vinden op www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000   

 

https://rkleiden.nl/laudato-si/
http://www.franciscaansebeweging.nl/blog/duurzaamheid
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000
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Eco-tips 

In de donkere 
maanden  vinden wij 
het gezellig om kaarsen 
te laten branden. Maar 
de meeste kaarsen 
worden gemaakt van 
paraffine, dat weer 
wordt gemaakt van 
aardolie. Gelukkig zijn 
er duurzame 
alternatieven. Kijk op : 
https://www.voordewerel
dvanmorgen.nl/duurzame
-blogs/duurzame-kaarsen 
 

Laudato Si Programma Regio-Zuid  

november/december 
 

 

22 november        Film en Spiritualiteit: Zorg voor de Schepping 

Hartebrugkerk        19.15 uur:   “Homeless to Harvard” 

(Romanuszaal) 

 

24 november          Film en Spiritualiteit: Kindermatinee 

Hartebrugkerk         13.00 uur:  “The Lion King” (met popcorn) * 
(Romanuszaal) 
 

04 december          Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) 
Antoniuskerk           14-15 uur:  Bijeenkomst. Deelname mogelijk  

        na aanmelding via kootleo@hotmail.com 
 

11 december          Op adem komen bij de Heer 

Antoniuskerk           19 -19.30 uur: Een moment van verstilling en  

        aanbidding      

 
 

Voor meer informatie over het programma zie onze website 
 

* Breng je eigen duurzame kom !     

 Heiligen van de Bijen 
Sint Ambrosius en Sint Gobnait   
 

7 december is de dag van de heilige Ambrosius van Milaan, patroon 

van de imkers. Vermaard om zijn preken, werd hij in het jaar 370 tot 

bisschop gewijd. In de oudheid stonden bijen symbool voor 

dichterlijke inspiratie en waren daartoe aan de mensen geschonken. 

In het Ierse dorpje Ballyvourney wordt de heilige Gobnait vereerd als 

patrones van de bijen. Zij stichtte een religieuze orde en hield bijen 

als onderdeel van haar levenswerk.  Zij zou de inwoners van 

Ballyvourney eens behoed hebben voor de pest, door haar honing.  

Bijen zijn ook essentieel voor ons leven; zij helpen de biodiversiteit. 

Ons ontbijt zou er heel wat saaier en kariger uitzien zonder de 

bij!  Meer weten over de bij en hoe jij de bijen kunt helpen: 

www.bijenlandschap.nl          Micheline Modde 

Goed begonnen is half gewonnen 
 

Alle eetgewoontes in een keer veranderen gaat me niet lukken, dus 
ik ben begonnen met het ontbijt (logisch!). Maar het wordt ons niet 
makkelijk gemaakt om verantwoordelijke keuzes te maken. Op zoek 
naar een margarine zonder palmolie moest 
ik Becel, Bertolli en Blueband allemaal  
overslaan. Gelukkig is er een nieuw 
product op de markt,100% plantaardig met 
0% palmolie: Eat plants not palm please  
van The Flower Farm. Lekker op een 
boterham met biologische honing! 

Victoria Twist 

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/duurzame-kaarsen
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/duurzame-kaarsen
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/duurzame-kaarsen
mailto:kootleo@hotmail.com
http://www.bijenlandschap.nl/

