
14 VRIJDAG 3 APRIL 2020
NUMMER 14LOKAAL

Achter de stoere Sint-Petruskerk aan de Leidse Lam-
menschansweg bevindt zich een tuin die voor de 
meeste mensen verborgen blijft. Alleen de bewoners 
van de pastorie en van de woningen rondom, die 
samen met de kerk een driehoek vormen, hebben er 
zicht op. Voor hen is het een groene oase waarvan ze 
slechts hoeven te genieten. Het onderhoud is toever-
trouwd aan een imker, die in ruil daarvoor een aantal 
bijenkorven mocht plaatsen.  
Dat is al een jaar of twintig zo, vertelt Wilbert Het-
tinga, tot voor kort als parochiebestuurder verant-
woordelijk voor de gebouwen. En inmiddels weten de 
bijen de tuin heel goed te vinden. “De korven staan 
hier goed beschermd.”
Maar pas sinds september is de parochie bewust bezig 
om een ‘groene parochie’ te worden. Dat gebeurt aan 
de hand van een themajaar over Laudato si’, paus Fran-
ciscus’ encycliek over de schepping. Ze is de eerste 
parochie waarvoor dit document zo nadrukkelijk als 
inspiratiebron geldt.

NIEUW ELAN
De HH. Petrus en Paulusparochie, waartoe de Petrus-
kerk behoort, ontstond in 2012 uit een fusie van acht 
parochies. “Dat had de bisschop zo besloten, maar 
dat ging niet altijd van harte. Het heeft veel energie 

gekost”, vertelt vicevoorzitter Wilbert van Erp. “De 
afgelopen jaren zijn we veel te lang met onszelf bezig 
geweest. Dat is niet de bedoeling van de Kerk. De 
opdracht van Jezus Christus is om erop uit te gaan en 
ervoor te zorgen dat dit een betere wereld wordt.”
Met het themajaar willen drie van de acht Leidse 
kernen – die in de Regio Zuid – zich daarom weer op 
de toekomst richten, zegt Van Erp. “We hopen op 
nieuw elan. Als je alleen maar bezig bent met wat er 
niet meer kan, kun je heel chagrijnig worden. Er gaat 
een groene golf over de wereld; laten wij als Kerk ook 
laten zien dat wij ertoe doen.”
Op de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schep-
ping, zaterdag 1 september, ging het themajaar van 
start met een viering in drie kerken, een wandeling 
van ‘ploggers’ die afval raapten en de onthulling van 
het GroeneKerkenbordje. Daarmee sloten de Leidse 
katholieken zich aan bij de landelijke GroeneKerken-
actie.
Een breed verspreide maandelijkse digitale nieuws-
brief houdt de parochianen op de hoogte over de 
stappen die zijn gezet en kondigt activiteiten aan 
als lezingen, vieringen en filmvertoningen rond het 
thema. Ook staan er ‘eco-tips’ in over bijvoorbeeld 
duurzame kaarsen, links naar interessante websites en 
documenten en citaten uit Laudato si’.

In de encycliek, vernoemd naar de eerste regel van 
Sint Franciscus’ Zonnelied, gaat het over de schepping 
én de schepselen, benadrukt Van Erp, die ook in de 
projectgroep zit. “Als het slecht gaat met de natuur, 
gaat het ook slecht met de mensen. Zij slaan op de 
vlucht voor bijvoorbeeld droogte.”

PORSELEIN
Maar ook dichter bij huis dient de Kerk zich te bekom-
meren om “de mensen die de klappen krijgen”, gelooft 
de vicevoorzitter, die zelf een van de begeleiders was 
van de pedoseksuele Benno L. toen die na zijn gevan-
genisstraf een jaar lang in Leiden mocht wonen.  
Daarom organiseren de parochianen bijvoorbeeld 
eens in de vier weken een bijeenkomst in een verzor-
gingstehuis, doen ze mee met een klussendienst voor 
ouderen in de wijk en participeren ze in diaconaal 
centrum De Bakkerij in de Leidse binnenstad. 
Deels omvat het themajaar activiteiten die toch al 
plaatsvonden, maar nu aan dit thema worden gekop-
peld, zegt Van Erp. “Je moet niet met te veel nieuwe 
dingen komen, dan worden de mensen moe. Het 
moeten vooral ook dingen zijn waar we lol in hebben 
en die mensen aanzetten om zelf iets te doen. Geen 
doemverhalen, maar bescheiden stapjes in de goede 
richting.”
De kerk wil daarbij zelf het goede voorbeeld geven. 
Zo wordt in de pastorie sinds kort weer porselein 
gebruikt in plaats van plastic bekertjes, wordt de 
verwarming eerder uitgezet en worden opgebruikte 
spaarlampen vervangen door ledverlichting. 
En als bedankje kregen de vrijwilligers van de Actie 
Kerkbalans dit voorjaar een potje honing van de imker 
mee naar huis. Dat werd erg gewaardeerd, vertelt Het-
tinga. “Ze zeiden: ‘Wat leuk, uit eigen tuin.’” b

Groene parochies

Uit zorg voor een leefbare aarde zetten veel 
kerken en parochies zich in voor duurzaam-
heid: ze kiezen voor zonnepanelen, een moes-
tuin, verantwoorde koffie, ‘groen’ bankieren of 
minder plastic. In het project ‘Groene Parochies 
in Nederland’ onderzoekt theoloog Elisabeth 
Hense van de Radboud Universiteit in Nijmegen 
welke initiatieven er op dit gebied genomen 
worden. Alle katholieke parochies hebben daar-
toe afgelopen najaar een enquête ontvangen. 
Deze serie artikelen, een samenwerking tussen 
KN en de Radboud Universiteit, toont een aantal 
voorbeelden. De verhalen zijn ook te lezen op 
ru.nl/groeneparochies.

DOOR PAULINE VAN KEMPEN

In Leiden laten drie parochiekernen zich dit jaar inspireren door de pauselijke encycliek over de schepping, Laudato si’. 
Daar profiteren niet alleen de bijen in de pastorietuin van de Sint-Petruskerk van: “We hopen op nieuw elan.”

‘Geen doemverhalen, maar bescheiden 
stapjes in de goede richting’
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