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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 hoop bewaren, ons door God laten 

verrassen en in vreugde leven. 
 

Langzaam tekenen de gevolgen van de 

klimaatverandering en onze levenswijze zich af. Ook de pandemie 

laat ecologisch een footprint achter en benadrukt nog eens extra de 

ongelijke verdeling van welvaart in onze wereld. Grote problemen die 

ons het gevoel van machteloosheid kunnen geven.  
 

In 2013, riep Paus Franciscus, de jongeren op om: ‘De hoop bewaren,  

je door God laten verrassen en in vreugde leven.’ Hoop omdat God 

steeds met ons mee gaat en ons op geen enkel ogenblik aan ons lot 

overlaat. God, die ook te midden van alle zorgen en problemen, actief 

is en ons verrast.  
 

En precies dat is een reden tot vreugde, aanstekelijke vreugde. Zo 

kunnen we ons onderscheiden als gelovige mensen, door niet bij de 

pakken neer te zitten maar te leven vanuit deze levenshouding. Dan 

zal er heel veel mogelijk blijken te zijn.  
 

Marlène Falke,  Pastoraal Werker  
 

Tekst van de toespraak van Paus Franciscus:  

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5062  

 

“Schepping: ons een zorg” 

Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato Si`” 1 

 
En toch is alles niet 
verloren, omdat de 

mens, … zichzelf ook 
kan overtreffen, 

opnieuw voor het goede 
kan kiezen en … is in 
staat … nieuwe wegen 

naar de ware vrijheid in 
te slaan. 

 
 

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

Inspiratie nodig voor duurzaam shoppen in 2021? Ga naar: https://ecogoodies.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  

  

 

Met zoveel negatieve statistieken over klimaat, vervuiling en 

biodiversiteit is het makkelijk de moed te verliezen. Soms weten wij 

niet waarmee wij moeten beginnen en of wij überhaupt een verschil 

kunnen maken. Maar de wereld veranderen doe je niet in je eentje 

en dat weet ook Paus Franciscus.  

Met zijn “Global Prayer Services” op de 

eerste vrijdag van elke maand wil hij ons 

helpen de lamp brandend te houden.  

De link naar de gebedsdienst vind je in ons programma.  
 

Ook onze eigen Laudato Si werkgroep heeft 

nieuwe energie nodig. Wij zoeken enthousiaste 

leden om ons te helpen met het realiseren van  

onze visie voor de parochie. Maak 2021 tot het 

jaar waarin wij echt vrucht dragen!  
 

Meedoen? Neem contact op met onze pastoraal 

werker Marlène Falke: m.dehoogh@hotmail.com  

Met nieuwe energie het jaar in! 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5062
https://rkleiden.nl/laudato-si/
https://ecogoodies.nl/
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf
mailto:m.dehoogh@hotmail.com


  
  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is de meest milieuvriendelijke superheld?  
Onlangs heeft het Britse bedrijf Save on Energy onderzoek 

gedaan op 30 superhelden die bekend zijn van de Marvel en DC  

films. Om de helden te kunnen beoordelen werden er een aantal 

criteria opgesteld waar ze op konden 

scoren. Hoe is de levensstijl van de 

helden, hoe verplaatsen ze zich en 

schaden ze het milieu als ze hun 

krachten en wapens gebruiken?  
 

De winnaar is Spider-Man. Peter 

Parker webt door de stad in plaats 

van de auto te nemen en dus niets 

uitstoot.  Bovendien heeft Spider-Man 

niet het vermogen om met zijn 

krachten het milieu op een negatieve 

manier te beïnvloeden. Op de laatste 

plaats bungelt Iron Man die 

vervuilende technologie kiest en door 

zijn gevechten veel schade en 

verwoestingen veroorzaakt. 

Laudato Si Programma  jan / feb 2021  
 

De catechesereeks “De wereld genezen” is verplaatst naar de 40-

dagentijd. Meer informatie daarover in de volgende Laudato Si.  

29  januari               Laudato Si-werkgroep Nederland: Webinar 
14.00-16.15 uur       over Fratelli Tutti met o.a. Mgr. Gerard de Korte  

    https://laudato-si.nl/agenda  
 

05 februari              Laudato Si Mondiaal Gebed van de Paus  
16.00u                      https://catholicclimatemovement.global/global-
laudato-si-monthly-prayer-services/  
            
13 februari              Vriendjes van Franciscus catechese club  
15.30 uur                 in de bijsacristie van de Hartebrugkerk      

Eco-tips  
Elke keer dat we synthetische 
kleren wassen, stromen er 

met het water miljoenen 

plastic deeltjes weg. Ze komen 
in de oceanen terecht, in 

schelpdieren en vissen en 

uiteindelijk  in ons lichaam. 
Dus stop met het kopen van  

synthetische kleren in 2021! 

Duurzame wastips vind je op: 
www.plasticsoupfoundation.org  

Inspirators en Superhelden 

Goed begonnen is half gewonnen 
 

Deze maand begin ik niet in de keuken maar in de 
badkamer. In Nederland belanden er per jaar 
miljoenen tandenborstels op de afvalberg. Gebruik 
je nog een plastic tandenborstel? Dan is het tijd om 
over te stappen naar iets duurzamer! Er zijn veel 
tandenborstels waarvan de steel van bio-kunststof 
of bamboe wordt gemaakt. Het is iets moeilijker om 
een 100% plasticvrije borstelkop te vinden. Green 
Clean van het merk Jordan heeft een handvat van 
gerecycled plastic en borstelharen uit bio-based 
(plantaardig) nylon. Hij is bv in de Albert Heijn, Etos 
en Holland & Barrett te kopen. Humble Brush heeft 
een handvat van 100% bamboe en borstelharen 
van (BPA-vrije) plastic. Die is bv bij de Ekoplaza te 
koop.  Victoria Twist 

 

Rachel Carson moeder 

van de milieubeweging 
Rachel Carson was een 

Amerikaanse bioloog en 

getalenteerde auteur. Haar 

boek “Silent Spring” (in het 

Nederlands “Dode Lente”) 

wordt beschouwd als een 

van de belangrijkste 

wetenschappelijke boeken 

aller tijden. Het boek 

uitgegeven in 1962 bracht 

de schade aan het milieu 

veroorzaakt door pesticiden 

zoals DDT onder de 

aandacht van een brede 

Amerikaanse publiek. 
Ondanks verzet vanuit de 

chemische industrie en 

sommige ambtenaren 

slaagde Carson in het 

veranderen van het beleid 

inzake pesticiden en wordt 

wel gezien als de moeder 

van de milieubeweging.  

https://laudato-si.nl/agenda
https://catholicclimatemovement.global/global-laudato-si-monthly-prayer-services/
https://catholicclimatemovement.global/global-laudato-si-monthly-prayer-services/
http://www.plasticsoupfoundation.org/

