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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`”  
 

De heilige Theresia van 

Lisieux nodigt ons uit om de 

kleine weg van liefde te 

beoefenen, geen vriendelijk 

woord ongezegd te laten en 

geen lach of klein gebaar van 

vrede en vriendschap te 

missen. 

Een integrale ecologie 

bestaat ook uit eenvoudige 

dagelijkse gebaren die de 

logica van geweld, uitbuiting 

en egoïsme breken. (230) 

In dit nummer: 

Voorwoord door p.w. 

Marlène Falke 

Handen uit de mouwen! 

Wat zegt de Paus? 

Nuttige links 

Alles wat verborgen is 

Programma Laudato Si 

Eco-tip van de maand 

 

                     iVan de Belhamel 
 

Duurzame duurzaamheid 
                                   

Met de encycliek Laudato Si’ roept paus 
Franciscus  op tot een globale ecologische 
bekering. Geïnspireerd door de H.  

Franciscus pleit hij voor de combinatie van zorg voor de natuur, 
gerechtigheid jegens de armen, inzet voor de samenleving en 
innerlijke vrede. Krijn Pantser een hedendaags theoloog, vertaalt 
dit met ‘het vormgeven van duurzame duurzaamheid’. Een 
duurzaamheid die blijvend verankerd is in het gedrag van 
mensen.  
 

Het Corona-virus heeft ons nieuwe inzichten gebracht. Zo hebben 
we ons zelf opnieuw leren verstaan als kwetsbare mensen die in 
het belang van het algemene goed niet alleen zorg dragen voor 
ons eigen welbevinden maar ook dat van de mensen om ons 
heen. Hoe mooi zou het zijn als in de moeite van deze tijd de basis 
zou liggen voor echte verandering en ommekeer en de hervonden 
solidariteit de aanzet vormt tot een echte zorg voor ons 
‘gezamenlijke huis’. 
 
 

Marlène Falke,  Pastoraal Werker 

 

“Schepping: ons een zorg” 

Dat de Scheppingstijd (1 sept – 4 okt) niet alleen een tijd is 
van denken maar ook van doen blijkt uit de volgende 
initiatieven in Regio Zuid. Bomen, vruchten en Laudato Si! 
 

Van de Tuinploeg van de St. Petrus: “In de 
krant stond er een stukje over de Buurttuin 
aan de Lammenschansweg; de tuin moest 
leeg en de initiatiefnemers hoopten dat 
bomen en heesters een nieuw plekje 
zouden krijgen. Dat sprak ons wel aan! En 
zo kunnen wij een perenboom ophalen en 
waarschijnlijk ook een rode kornoelje. Deze 
vruchtbomen zijn een mooie aanwinst in dit 
Laudato Si-jaar. Wij zijn er blij mee.” 
 

Van de kinderen van de Hartebrug: “Op zondag hebben wij 
bloembakken met aarde gevuld en planten erin gedaan. Zo ziet 
het veel gezelliger uit in de fietsenstalling bij de Romanuszaal.” 
 

Maria Middelares: Er worden voorjaarsbollen geplant en bloeiende 

struiken in de oude ligusterheg. 

 

Handen uit de mouwen! 

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

Kerknet, de nieuwssite van de Belgische kerkprovincie heeft dagelijks berichten over Laudato Si ’en de 

Scheppingstijd https://www.kerknet.be/nieuws. De 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/
https://www.kerknet.be/nieuws
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Eco-tips 

Heb je een auto? Vind je 

het leuk om op een lege 

weg te rijden? Misschien 

ook nachts? Denk eraan 
dat in ons land 

miljoenen dieren en 

vogels overlijden door 

verkeersongelukken. 
Dus verminder je 

snelheid en wees alert op 

de kleine weggebruikers. 

Alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden 

Mensen: Door de Covid-19 pandemie is er veel 

onrecht aan het licht gebracht. In Nederland bv. 

zijn de slechte omstandigheden van arbeids-

migranten in de slachthuizen blootgelegd en 

wereldwijd werken miljoenen mensen zonder 

rechten en voor weinig loon. Juist die mensen 

hebben door de corona-crisis geen werk en kunnen 

voor hun gezinnen niet meer zorgen. Noodhulp-

campagnes kunnen tijdelijk helpen maar een 

structurele oplossing is vereist. 
 

In juli hebben 113 bisschoppen onder wie Mgr. van den Hout, bisschop van Groningen-

Leeuwarden, een brief aan alle overheden geschreven met een oproep om 

verantwoordelijkheid  te nemen. Vooral de multinationals zijn moeilijk aan te spreken 

omdat hun productieketens verspreid zijn over verschillende landen. Daarom is er 

bindende, internationale wet- en regelgeving nodig. “Nu meer dan ooit,” schrijven de 

bisschoppen, “moet toezicht over de productieketens worden verplicht om misbruik door 

bedrijven te beëindigen en wereldwijde solidariteit te waarborgen.”  
 

Ook wij kunnen er iets aan doen door 
organisaties zoals Vastenactie te steunen, politici 
onder druk te zetten en ons gedrag als 

consument te veranderen. Informeer je waar 
producten vandaan komen en koop Fair Trade. 
Want deze mensen werken niet voor een bedrijf 

in een verre land, ze werken voor ons.  
Voor meer informatie ga naar:  
 

www.vastenactie.nl/verhalen/coronacrisis-maakt-
invoering-internationale-wetgeving-urgent 
 

Dieren:  In de Europese 
veehouderij leven honderden 
miljoenen dieren in kooien. 
Ook in Nederland. Maar het 
burgerinitiatief Stop de 
Kooien hoopt een eind aan 
dit verborgen leed te kunnen 
maken. Wil je zien hoe het 
met kooien in Nederland zit? 

Ga naar:  www.endthecageage.eu/hoe-
dichtbij-is-een-europa-zonder-kooien/ 

Laudato Si Programma Regio-Zuid september/ oktober 
 

20 september  Vredeszondag met als thema: ‘Vrede verbindt 

verschil’. In de Antoniuskerk is er om 9.30 u een Oecumenische 

viering waarin dit thema wordt uitgewerkt. 
 

27 september  Werelddag van de Migrant en Vluchteling, die dit 

jaar in de katholieke parochies wereldwijd voor het eerst op de 

laatste zondag van september wordt gehouden. We leggen hier 

ook de link met de vele klimaatontheemden. 
 

4 oktober Feest van de H.Franciscus. Viering om 11.15 uur in 

de Hartebrug met samenwerking van de ofs. 

 

9 oktober Film en Spiritualiteit ‘The Fault in our Stars’, 

Romanuszaal lange Mare 79 van 19.30u – 22.00 u 

 
25 oktober  Taizé-Viering: “Aarde” 
Maria Middelares   19.00u  Oecumenische viering met projectkoor 

   

Voor meer informatie over het programma zie onze website 
 

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

http://www.vastenactie.nl/verhalen/coronacrisis-maakt-invoering-internationale-wetgeving-urgent
http://www.vastenactie.nl/verhalen/coronacrisis-maakt-invoering-internationale-wetgeving-urgent
https://rkleiden.nl/laudato-si/

