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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 

''Je kunt geen onbegrensde groei hebben 

op een eindige planeet” 

Nee, deze titel is nu eens geen uitspraak van 

paus Franciscus, maar van de voormalige CEO 

Unilever, Paul Polman. Samen met duurzaamheidsgoeroe Andrew 

Winston schreef hij het boek ‘Netto positief’, over hoe bedrijven de 

definitie van wat succes is kunnen veranderen. ‘Bedrijven en hun 

leiders moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun hele impact 

op de maatschappij.’  
 

Ongeweten - vermoed ik - sluit hij daarmee direct aan bij paus 

Franciscus die, op de Werelddag van de Vrede, bedrijven wijst op 

hun maatschappelijke rol en ze aanmoedigt om te streven naar een 

evenwicht tussen economische vrijheid en sociale rechtvaardigheid.  
 

Is daarmee alles gezegd? Nee, bedrijven 

scheppen een markt voor de afzet van 

producten. Consumenten nemen ze af of 

hebben een vraag naar producten. De 

ecologische bekering, die Paus 

Franciscus voorstaat, is een beweging 

van twee kanten waarin ook wij, 

doorgaans consumenten, onze 

verantwoordelijkheid moeten nemen.    
          

Marlène Falke,  Pastoraal Werker 
 

“Schepping: ons een zorg” 

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

Documenten en achtergrond informatie over de Synode zijn te vinden op o.a. www.kerknet.be/kerknet-

redactie/artikel/synode-over-synodaliteit-18-kernbegrippen-helder-uitgelegd  
1De integrale tekst van de encycliek “Laudato Si`” is te vinden op  

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

 

In de Sint-Petrus is Laudato Si geen theoretisch 

begrip maar wordt ook in het praktijk  uitgevoerd. 

Het schoonmaakmiddel is milieuvriendelijk 

inclusief groene zeep, katoenen doekjes en 

sponsjes van recyclebaar materiaal. In de pastorie 

wordt gelet op de verwarming (die is laag gezet 

en er zijn op alle radiatoren thermostaatknoppen) er worden geen 

plastic koffiekopjes gebruikt en de bijhorende koekjes worden zo 

veel mogelijk zonder verpakking aangeboden. Boven worden de 

verhuurde kamers langzaam verduurzaamd; een kapotte 

douchekop wordt vervangen door een water-sparend exemplaar  en 

alufolie wordt achter de radiators geplaatst. Beneden op het 

secretariaat wordt bewust voor FSC kopieerpapier gekozen. 

Allemaal kleine acties maar een reis begint met de eerste stap!  

 

Wat is de Synode over 

Synodaliteit? 
 

Paus Franciscus: ‘Het doel van 
de Synode …  is niet om 

documenten te produceren, 

maar om dromen te laten 

kiemen, profetieën en 

visioenen te stimuleren, hoop 
te laten opbloeien, vertrouwen 

te geven, wonden te helen, 

relaties te weven, een 
dageraad van hoop op te 

wekken, van elkaar te leren…’  

Laudato Si’ in praktijk gebracht 

Bron: 

https://www.nd.nl/nieuws/econom

ie/1077872/oud-

bestuursvoorzitter-unilever-wil-

de-wereld-verbeteren-geef-m 

https://www.vatican.va/content/fr

ancesco/en/messages/peace/doc

uments/20211208-messaggio-

55giornatamondiale-

pace2022.html  
 

Deze zijn artikelen zijn ook na 

te lezen op www.rkleiden.nl  
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Landelijke vogeltelling komt eraan 
 

Voor de 12de keer organiseert Vogelbescherming 

Nederland en Sovon Vogelonderzoek de 

Nationale Tuinvogeltelling. Iedereen wordt 

gevraagd om mee te doen in het weekend van 28 

tot 30 januari. Het kost maar een half uur en 

dankzij jouw onderzoek is het mogelijk om 

belangrijke informatie over de vogelpopulatie te 

verzamelen. Vorig jaar waren er bijna 200,000 

deelnemers (waarvan 1.384 in Leiden) die 

2.759.139 vogels hebben geteld. Een prachtig 

voorbeeld  van  zogenaamde  Citizen Science of  

“Burgerwetenschap”. 
 

Ga naar de website van 

Vogelbescherming voor  

interessante weetjes en 

uiteraard om met de telling 

mee te doen! 
 

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling  
 

  

Goede voornemens: Enkele suggesties van de Laudato Si Beweging 
 

• Ga meer naar buiten en geniet van de natuur.   

• Eet een minimum van één dag per week vleesloos.  

• Start een wekelijkse gebedsroutine in de natuur – een ontmoeting met God en Zijn 

schepping.   

• Doe maar rustig aan. Vind de tijd om met anderen verbonden te blijven.  

• Neem de tijd om jouw eigen roeping te vinden.  Ontdek het juiste pad dat staat in Gods 

plan voor jouw leven.  

 

Eco-tips  
 

Januari-Veganuary! Een 

maandlang geen vlees, 

eieren of zuivel eten lijkt 
heel moeilijk.  Je zou het 

voor jezelf ietsje 

makkelijk kunnen maken 
door één van de  

producten op de lijst te 
kiezen en die van je dieet 

te schrappen. Succes!  

  

Laudato Si Programma voor februari 2022 
 

Za 12 feb          Vriendjes van Franciscus: kindercatechese 
Hartebrugkerk   “Bijbelse landschappen” (en iets voor de vogels!) 
15.30-17  uur     Kinderen vanaf groep 5 zijn van harte welkom 
 

18- 20 feb         Kloosterweekend met de Zusters Clarissen 
Megen              iNaast  het meeleven met de zusters, is er een 

eigen programma waarin wordt stilgestaan bij het 
leven van Franciscus van Assisi. Vanaf €60 

 meer informatie: www.franciscaansebeweging.nl 
 

Vrij 25 feb        Franciscaanse verhalen: Verhalen over hoop  
Online               vreugde, geduld en nog meer. Georganiseerd   
15 tot 16.15u    door de Franciscaanse Beweging. Aanmelden en 
       link via: info@franciscaansebeweging.nl  
 

23-26                Laudato si’ driedaagse bij Leefgemeente de 
Huijbergen   Huijberg. Er is ruimte voor eigen tijd en groepstijd, 
        voor stilte en bezinning, voor jezelf, de ander en  
                         de aarde. Kosten €180    https://dehuijberg.nl/  
 

2022 Jaar van de Merel 
Vogelbescherming heeft 2022 uitgeroepen 

tot Jaar van de Merel. Het aantal merels in 

Nederland neemt af en wetenschappers 

willen dit onderzoeken. Het komt deels 

door het nare   usutu-virus  

en deels door                            klimaat-               

verandering.      Lezers van 

de Laudato      Si krant 

weten dat      alles met 

elkaar                                   verbonden is.  

Je kunt de merels  en  andere  tuinvogels 

door de winter  helpen  als  je ze dagelijks 

voedt  met o.a. zaden, pinda’s, vetballen, 

fruit, en (met mate) broodkruimels.  

  Even Aandacht voor de vogels 

De merel bij Naturalis  
De volgende “Naturalis Live”  op 

donderdag 27 januari gaat over tuinvogels. 

Tijdens een interactief programma kom je 

alles over deze populaire vogels te weten. 

https://www.naturalis.nl/ 

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
http://www.franciscaansebeweging.nl/
mailto:info@franciscaansebeweging.nl
https://dehuijberg.nl/

