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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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Van de Belhamel 

Geduld is wonen in het uitstel … 
Een spannende quote. Het vraagt om een goed 

onderscheid, wanneer is het goed en wijs om 

geduld te betrachten en wanneer juist niet. Als  

het nu gaat om de ecologische bekering waartoe paus Franciscus 

oproept, dat had dit beter gisteren gekund dan vandaag. Niks uitstellen 

dus maar doorpakken. Anders ligt dat bijvoorbeeld als het gaat om ons 

meegaan in wat de commercie als goed aanbeveelt. De koopjes en 

unieke kansen. Ze kunnen zo verleidelijk zijn, zeker nu met Kerstmis. 

Als we dan geduld zouden kunnen betrachten, onze impuls aankopen 

zouden uitstellen  …  

Of dat nu betekent dat we elkaar te midden van 
alle beperkingen nu ook geen cadeautjes mogen 
geven ? Nee, natuurlijk niet. Veel meer gaat het 
om het vinden van de balans. Kijkend naar de stal 
en de kribbe is het opvallend hoe weinig God 
nodig heeft om Mens te worden. 
 

Marlène Falke,  Pastoraal Werker 
Quote: Cornelis Verhoeven geciteerd in Geloofsgesprek zondag Gaudete  
 

“Schepping: ons een zorg” 

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

1De integrale tekst van de encycliek “Laudato Si`” is te vinden op https://www.rkkerk.nl/  

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

  

In Nederland is het bijna vanzelfsprekend dat moeders in 

verwachting goede zorg krijgen en dat de bevalling zo veilig 

mogelijk verloopt voor moeder en kind. In Somalië is dat anders.  

De kwaliteit en 

bereikbaarheid van 

de gezondheids- en 

geboortezorg zijn in 

het hele land ronduit 

slecht. De meeste 

zwangere vrouwen  

maken gebruik van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met 

de gebrekkige voorzieningen, tot een extreem hoog sterftecijfer van 

moeders en pasgeboren baby’s. 
 

Adventsactie steunt een project dat professionele geboortezorg en 

begeleiding biedt aan 720 zwangere vrouwen, 240 jonge moeders 

en 150 pasgeborenen. De traditionele vroedvrouwen worden hierbij 

als doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen 150 kinderen jonger 

dan vijf jaar inentingen tegen infectieziektes. Wilt u dit  project 

steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken 

op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 

 

Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato 

Si`”1 

 

Deel van het 

 “Gebed voor onze aarde” 
 

‘Leer ons de waarde van  

alle dingen te  

ontdekken, 

met verbazing te kijken, 

en te erkennen dat wij  

ten diepste verbonden  

zijn met alle schepselen 

op onze weg naar Uw 

oneindig licht.’ 

Adventsactie voor zwangere vrouwen 

https://rkleiden.nl/laudato-si/
https://www.rkkerk.nl/
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Laudato Si’…  

Vrijdag 14 Januari 2022 15 tot 16.15u 

Franciscaanse verhalen over hoop, 

vreugde, geduld en nog meer.  

Georganiseerd door de 

Franciscaanse Beweging.  

Online. Graag uiterlijk op  

12 jan aanmelden via: 

info@franciscaans

ebeweging.nl 

Materiaal en link 

worden toe- 

gestuurd.  
 

Eco-tips 

Kerstlichtjes gebruiken 

niet alleen energie; ze 

storen ook het nacht-

ritme van vogels en 

dieren. Dus zet ALLE 

lichten uit als je gaat 

slapen! 

Gefeliciteerd! 
 

Op 17 december viert 

paus Franciscus zijn 

85ste verjaardag.  Wij 

bidden voor zijn 

intenties en vragen de 

Heer hem te zegenen en 

begeleiden in zijn taak 

als leider van de Kerk. 

Nieuwjaarsvoornemens 

   Een nieuw jaar betekent een nieuw   

       begin. Wat zijn jouw ecologische 

           voornemens voor 2022?  

              Misschien meer verbonden  

                  worden met de natuur?  

                     Of een circulaire   

                          levensstijl omarmen?   

                              Of de Laudato Si’  

                                 Encycliek (nog)  

     een keer  

         lezen? 

                             

          
                     

Aanbevolen 
 ‘Wees geen optimist als je  

    daardoor afwachtend wordt.  

       Maar wees geen pessimist  

          als je daardoor wilt  

             opgeven.’ Wijze  

                 woorden uit de film 

                   De 25%-revolutie. 

 www.netrv.

be/film-de-

25-revolutie  

Steun het EU Burgerinitiatief voor de haai 
Misschien staat het niet op ons kerstmenu maar in veel  

Aziatische landen is haaienvinnensoep een dure delicatesse. Op 
haaien, die overwegend onschadelijk zijn voor ons en een onmisbaar 

 deel van het marien ecosysteem uitmaken, wordt volop gejaagd. De vinnen  
worden vaak op een wrede manier verzameld door te “vinnen”: de haaienvinnen  
worden op zee afgesneden terwijl het dier nog in leven is. Dit is verboden in de 

EU maar voor de Europese vissers is jagen op haaien nog steeds de moeite waard.  
 Gemiddeld wordt jaarlijks bijna 3.500 ton vinnen, met een totale waarde van ongeveer 52 

 miljoen euro, uit de EU geëxporteerd.  Daarom moet de “Fins Naturally Attached”-verordening 
 in de Europese Unie worden uitgebreid tot de uitvoer, invoer en doorvoer van haaien en roggen. 

Steun het initiatief door via deze link uw handtekening te zeten. In totaal moeten er ten minste één 
 miljoen handtekeningen worden verzameld. Teken nu op  https://eci.ec.europa.eu/012/public  

 

… en  
Zaterdag 15 januari 2022 

15.30 - 17u bijeenkomst  

van de Vriendjes van  

Franciscus. Kinderen 

vanaf groep 5 zijn  

welkom in de bij- 

sacristie van de  

Hartebrug. 

Meer info  

via de 

web- 

site. 

De 
 Nachttrein 
 is terug! 

 

Vanaf 12 december  
rijdt er elke avond een nacht- 

trein van Amsterdam naar Zurich.  
 
 
 
 
 

 
 Deze nachttrein is de tweede verbinding die NS toevoegt  

aan het Europese nachttreinennetwerk; sinds mei 2021 rijdt de 
nachttrein naar Wenen. Ook de EU wil nachttreinen stimuleren en  

ziet het uitbreiden van het internationale treinnetwerk als belangrijk  
onderdeel van haar transportbeleid. Frans Timmermans, vicevoorzitter van  

de EU-commissie: “De groene … transitie in Europa zal de manier waarop we  
ons verplaatsen enorm veranderen.” De trein moet een milieuvriendelijker en  

 comfortabel alternatief voor het vliegen bieden. Aantrekkelijk voor je volgende buitenlandse  
                                                        zakenreis of vakantie! 
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