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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.  
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De taal van broederschap en schoonheid 

Een opvallend woord in de encycliek                                  

is dat van ‘schoonheid’. Het woord komt maar 

liefst 19 keer voor. 
 

Paus Franciscus pleit er voor om, in navolging van Jezus,  aandacht 

te hebben voor de schoonheid van onze wereld (97). Niet omwille van 

de schoonheid zelf maar uit pure noodzaak. Want zo zegt hij: ‘als wij 

niet meer de taal spreken van broederschap en schoonheid in onze 

relatie met de wereld, zullen onze gedragingen die zijn van een 

overheerser, van een consument of van een pure uitbuiter van de 

natuurlijke bronnen, die niet in staat is paal en perk te stellen aan zijn 

directe belangen.’(11)  
 

Met de ‘zorg voor ons gezamenlijk huis’, wordt geen gering appèl 

gedaan op onze inzet.  Ons laten raken door en verwonderen over de 

schoonheid van onze wereld, is misschien nog wel het meest 

haalbare daarvan. Het vraagt om eenzelfde openheid die ons doet 

uitzien naar de geboorte Kind. 
 

Marlène Falke,  Pastoraal Werker 

 

“Schepping: ons een zorg” 

Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato Si`” 1 

 

Aandacht voor schoonheid 

[…] helpt ons een 
utilitaristisch pragmatisme 

te overwinnen. Wanneer 

iemand niet leert stil te 
blijven staan om het schone 

te aanschouwen en te 

bewonderen, is het niet 

vreemd dat alles wordt tot 
een object dat men zonder 

scrupules mag gebruiken of 

misbruiken. 

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

Heel toepasselijk in dit seizoen, de website van de Egelbescherming: www.egelbescherming.nl/ 
1De integrale tekst van de baanbrekende encycliek “Laudato Si`” is te vinden op  

www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf 

  
1De tekst van de encycliek vind je op www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000   

https://laudato-si.nl/ 

Ooit schreef de Heilige Bernardus van 

Clairvaux (1090-1153):  ‘In de bossen leer 

je veel meer dan uit de boeken.’  In de 

wintermaanden wil de redactie van de 

Laudato Si Krant aandacht aan de bomen geven 

door een wedstrijd te houden. Maak een foto, 

gedicht of  tekening over een boom en stuur het naar 

ons vóór 31 december.  De winnaar krijgt een 

passende prijs. Ons adres is: 
 

petrusenpaulusleiden@gmail.com  

 

 

Tijd voor de Boom 

Nieuwe bomen voor de Sint-Petrus 

Op de foto’s rechts zie je de rode 

kornoelje en perenboom die onlangs 

in de tuin van de Sint Petrus zijn aan-

geplant. Allebei vruchtbomen met in 

de lente veel bloesem voor de bijen. 

https://rkleiden.nl/laudato-si/
http://www.egelbescherming.nl/
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000
https://laudato-si.nl/
mailto:petrusenpaulusleiden@gmail.com


  
  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedreigd Van de landoppervlakte van onze planeet 

bestaat 31% uit bossen. Ze spelen een belangrijke rol 

bij het zuiveren van water en lucht en het regelen van 

het klimaat. Miljoenen mensen leven of werken in de 

bossen en voor 80% van alle landdieren – inclusief 

olifanten en neushoorns – is het hun thuis. Maar 

bossen worden in razend tempo gekapt om plaats te 

maken voor runderen, soyateelt en palmolie.  

Zeker in Azië en met name Indonesië heeft de productie van palmolie geleid tot enorme 

ontbossing. Het is namelijk een goedkoop en populair ingrediënt,  zo bevat ruim 60% van 

alle producten in de supermarkt  

palmolie. Wat jij kunt doen? Zet 

de politici onder druk om het tij  

te keren en bedrijven door zelf  

voor voedingsmiddelen zónder 

palmolie of palmvet te kiezen. 

Laudato Si Programma Regio-Zuid december 2020  
 

In de Advent pauzeren we even met ons 
Laudato Si’ programma. In het nieuwe jaar 
gaan we weer van start. Informatie over het 
nieuwe programma vindt u in de Kersteditie van 
deze krant. Intussen kunt u genieten van de 
Adventsactiviteiten in Regio-Zuid. 
 

Een kijkje in het Adventsprogramma van de Regio 
 

Catecheseavonden op dinsdag 08 en 15 december over de 

O.T. lezingen van de zondagen in Advent met pastoraal werker 

Marlène Falke. 13.30-15.00 uur in de huiskamer van de Sint- 

Petrus, Lorentzkade 16a of 19.30 – 21.00 uur via Zoom. De link 

is op de website te vinden https://rkleiden.nl/catechese-seizoen/  
 

Pop up tentoonstelling over de Bijbel in de Hartebrugkerk 

Te zien vanaf 29 november van 12 tot 17 uur. 

Eco-tips 

Een duurzame kerstboom 

nemen is makkelijker dan 

je denkt. Je kunt een boom 

voor de Kerstperiode  
adopteren of een tweede 

hands kunstboom kopen. 

Voor meer tips ga na: 

https://milieudefensie.nl/a
ctueel/5-tips-voor-een-

duurzame-kerstboom   

Goed begonnen is half gewonnen 
 

Alle eetgewoontes in een keer veranderen gaat me niet lukken, 
dus ik ben begonnen met het ontbijt. In onze familie houden wij 
van een boterham met pindakaas aan het begin van de dag 
maar het blijkt dat er palmolie in onze lievelingsmerk (Calvé) zit.  
Palmolie is een goedkope olie die 
de pindakaas smeuïg maakt maar  
tot veel ontbossing leidt. Gelukkig 
zijn er ook in de supermarkten  
palmolie-vrije merken. Dus de 
volgende keer kijk ik goed naar de 
etiket en kies ik voor de bomen!  
Victoria Twist 

 

Is je tuin winter- 
klaar? 

 

Opgeruimd 
staat niet 
netjes! Laat 
takken en 
bladeren in 
een hoek 
staan voor de 
dieren. 
 

Plant een boom of heester 
tijdens dit seizoen! 
 

Kies alleen voor  biologische 
bloembollen, gegarandeerd 
vrij van chemische middelen. 
Dat betekent dat ze gezond 

Respect voor de boom 

Oud    Taxusbomen 

groeien in vele Britse 

kerkhoven zoals hier in 

Llangernyw.  Deze boom 

 is tenminste 1,500 jaar 

oud maar volgens 

sommige experts stamt hij 

uit de bronstijd met een 

leeftijd van 4,000 jaar! 

https://rkleiden.nl/catechese-seizoen/
https://milieudefensie.nl/actueel/5-tips-voor-een-duurzame-kerstboom
https://milieudefensie.nl/actueel/5-tips-voor-een-duurzame-kerstboom
https://milieudefensie.nl/actueel/5-tips-voor-een-duurzame-kerstboom

