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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 

 

De Schepper laat ons niet in 

de steek, Hij zet geen stap 

terug in zijn plan van liefde. 

Hij heeft er geen spijt van 

dat Hij ons heeft geschapen. 

De mensheid heeft nog het 

vermogen samen te werken 

om ons gemeenschappelijke 

huis te bouwen. 

In dit nummer: 

Voorwoord door p.w. 

Marlène Falke 

De lente gaat wel door 

Wat zegt de Paus? 

Interview met Claar-els 

Contact en links 

 

                    Van de Belhamel 
 

         Wat is het vandaag? Mijn favoriete dag 
 

De titel is ontleent aan ‘Winnie the Pooh’. De 
uitspraken, die A.A. Milne, in de mond van 
deze beer en zijn vrienden legt, bevatten 

vrolijke levenswijsheden die het niveau van kinderen ver te boven 
gaan. Elke dag is voor Pooh-beer zijn ‘favoriete dag’.  
 

Het Corona-virus maakt, dat ook wij leven bij de dag. Vooruitkijken 
lijkt nu nog te vroeg en vreemd. Voor die toekomst, brengt deze 
crisis een belangrijk inzicht met zich mee. Het laat ons zien dat wij 
als mensen beschikken over een groot vermogen om ons aan te 
passen en te veranderen. Dat biedt hoop en perspectief als het 
gaat om duurzaamheid en onze zorg voor de Schepping en de 
Schepselen. Datzelfde vermogen kunnen we daarbij ook 
gebruiken. Ecologie en economie kunnen hand in hand gaan.  
 

Hoe ? We zullen het wel zien, God heeft ons van een vrije wil en 
gezond verstand voorzien. Voor de crisis van nu, nog de raad van 
Christopher-Robin aan Pooh: ‘Je bent moediger 
dan je gelooft, sterker dan je lijkt en slimmer 
dan je denkt’. Veel kracht en zegen.   
 

Marlene Falke, Pastoraal werker 

 

“Schepping: ons een zorg” 

De lente gaat wél door! 

Zaai voor de bij op 22 april 
 

Van de 359 bijensoorten die in 
ons land leven staat 55% op de 
rode lijst. Hoog tijd dus om onze 
kleine vrienden te helpen! Fleur 
je eigen tuin of balkon op met 
biologische bloemen vol 
bestuivervoer. ‘The Pollinators’ 
organiseren een grote zaad-
uitdeel-actie met miljoenen 
biologische zaden. Ga snel naar 
de website om mee te doen: 
www.thepollinators.org 
   

Voedselbankactie 
 

De voedselbanken zijn 
drukker dan ooit. Steun ze 
door op Palmpasen of Stille 
zaterdag iets naar de kerk 
te brengen of een donatie te 
     doen. Meer informatie  
     vindt u in de Paaseditie 
     van Rondom de Kerk.   

 

 

 

 

 

 

Beleef de Lente 
  

Er gaat niets boven een 
wandeling in de natuur. En 
als dat niet mag of kan, ga 
dan naar de website van  de 
Vogelbescherming. Tussen 
rond 1 maart en eind juli kan 
je via de webcams live  
naar de vogels in hun 
nest kijken.  

Steun de kliniek in Guinee: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag 

http://www.bestuivers.nl/rodelijst
http://www.bestuivers.nl/rodelijst
http://www.thepollinators.org/


  
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Coast Busters’ en de strijd tegen de plastic soep 

  Interview met Claar-els van Delft 
 

Wie zijn Coast Busters en hoe raakte je betrokken? 
 

Twee en half jaar geleden begon Jutters Katwijk met het 

opruimen van plastic op het strand en ik deed mee. Het 

is leuk zinvol in de natuur bezig te zijn. Maar gaandeweg 

begon de ernst van het probleem me te raken. Na een 

storm zag het strand er heel schoon uit maar bleek er  

veel  afval  onder het zand te liggen. 
 

Toen wilde je iets meer doen?  
 

Een wethouder van Katwijk vroeg ons om met ideeën te 

komen. Wij troffen juist bij  de uitwatering van de  

Rijn er veel kleine plastic gedeeltes aan; blijkbaar stroomde veel plastic afval via de 

rivier naar de zee. Zo kwamen wij op het idee van de Limes Bubble Barrier. 

Wat is dat en hoe kwamen jullie op de naam? 
 

De Bubble Barrier is een bellenscherm in de monding van de Rijn bij Katwijk. Door de 

bellen wordt het zwerfafval in een hoek gedreven waar het uitgeschept kan worden 

voordat het naar de zee stroomt. Het is veilig voor vissen en houdt 85% van het afval 

tegen. De Limes was de grens van het Romeinse rijk; de Romeinen kwamen niet 

verder. Wij hopen dat het plastic ook niet verder komt! 
 

Wanneer zal de Bubble Barrier in werking treden? 
 

Als wij genoeg fondsen kunnen werven hopen wij dat het misschien al deze winter 

geïnstalleerd kan worden. Wij  willen ook een bezoekerscentrum bij het gemaal 

realiseren voor educatie en voorlichting. 
 

Wat kunnen onze lezers doen om te helpen? 
 

Ten eerste bewust met plastic omgaan. Stop met plastic voor eenmalig gebruik! Breng 

je eigen beker en tassen mee. Trek je handschoenen aan en ga op straat ‘jutten’. Maak 

een foto van wat je tegenkomt met bijvoorbeeld de ‘Litterati’ of de ‘Plastic Spotter’ apps. 

Het verzamelen van zulke data heeft al geleid tot een verandering in EU beleid! 
 

Zie je een verband tussen je strijd tegen de plastic soep en je geloof? 
 

Ik voel me gesteund in Laudato Si. Het gaat over respect voor de natuur en het 

eenvoudige leven. De consumptie maatschappij maakt niet gelukkig en de economische 

groei kan niet eindeloos doorgaan op deze manier. 
 

Hoe groot is het probleem? Is het echt een strijd? 
 

Soms word ik erg verdrietig van het afval probleem – de nood is echt heel hoog. Maar ik 

zie ook veel goede initiatieven. Samen kunnen we echt een verschil maken! 
 

Meer informatie over Coast Busters vind je op: www.coastbusters.nl/ 

 

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

Wil je helpen in de strijd tegen de plasticsoep? Ga naar www.litterati.org en 

www.plasticspotter.nl/  en download de apps. 1De integrale tekst van de encycliek is te 

vinden op www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000   

 

http://www.coastbusters.nl/
https://rkleiden.nl/laudato-si/
http://www.litterati.org/
http://www.plasticspotter.nl/
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000

