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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 
 

Tederheid als pad voor de sterken en  

moedigen 
 

We kunnen ons er niet aan onttrekken dat de 

wereld in brand staat. De natuur laat zich 

gelden met vuur, regen en overstromingen. En als mensen onderling 

zijn we met onze ongelijkheid in welvaart, oorlog en geweld, op 

dezelfde vernietigende wijze bezig. En dan is er ook nog een 

pandemie. Aan die wereld schrijft de paus een brief, een encycliek. Met 

als strekking sociale vriendschap, het beleven van broederschap (v/m) 

en van dialoog. Niet in de eerste plaats als een politiek appèl, want: 

‘…de politiek moet plaats maken voor een tedere liefde voor anderen. 
  

“Wat is tederheid? Het is liefde die nadert en werkelijkheid wordt. Een 

beweging die vertrekt vanuit ons hart en de ogen, de oren en de 

handen bereikt… Tederheid is het pad bij uitstek voor de sterkste, 

meest moedige mannen en vrouwen ”. [191, 194] Stof tot nadenken, 

kansen tot ommekeer, tenminste als we daar sterk en moedig genoeg 

voor zijn. Wat dat betreft … ben ik hoopvol als ik naar onze parochie 

kijk. 
 

Marlène Falke,  Pastoraal Werker 

 

“Schepping: ons een zorg” 

Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato Si`” 1 

 

Het hart is één en het zal 

niet lang duren, voordat de 
verachtelijkheid die iemand 

ertoe brengt een dier te 

mishandelen, zichtbaar 
wordt in de relatie met 

andere mensen. Iedere 

wreedheid tegenover welk 

schepsel dan ook “is in strijd 
met de menselijke 

waardigheid” 

              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.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000   

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

https://laudato-si.nl/ 

Op 3 oktober, de vooravond van het feest van de Heilige Franciscus 

van Assisi, ondertekende Paus Franciscus zijn nieuwe encycliek 

Fratelli Tutti- over Broederschap en Sociale Vriendschap. Net als 

Laudato Si’ is deze encycliek geïnspireerd door de spiritualiteit van 

de 13de-eeuwse heilige. De Paus spoort ons aan tot radicale 

solidariteit met onze naasten zodat wij één mensenfamilie worden. 
 

 

 

Voor de voorlopige  

Nederlandse vertaling 

ga naar de website 

van RK Documenten: 

www.rkdocumenten.nl 
 

De Paus ondertekent het 

document bij de graf van 

de Heilige Franciscus. 

Paus sluit scheppingstijd af 
met nieuwe encycliek  

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


 

  
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

In het nieuws 

Prince William en Sir David Attenborough 

hebben samen een nieuwe “Nobelprijs”  voor 

het milieu aangekondigd. De zoektocht is 

begonnen naar 50 oplossingen voor de 

ernstigste milieuproblemen van onze wereld. 

Met hun “Earthshot Prize” (de naam 

resoneert met “Moonshot”, het gigantische  

Amerikaanse project om de eerste man op de maan te zetten) willen ze in de komende tien 

jaar 50 miljoen pond uitgeven. Het is de grootste milieuprijs ooit. “Iedereen mag deelnemen,” 

zegt de prins in zijn oproep voor indrukwekkende en innoverende projecten om de planeet 

te redden. Sir David: “De nood voor actie is nooit zo hoog geweest.”  Bron: BBC 

 

Laudato Si Programma Regio-Zuid oktober  
 

07   oktober            Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) 
Antoniuskerk           14-15 uur:  Bijeenkomst. Deelname mogelijk  

        na aanmelding via kootleo@hotmail.com 
 

Op Netflix               Film: “A Life on Our Planet” van David  

en in sommige      Attenborough  De beroemde naturalist en 

bioscopen              programmamaker vertelt over zijn leven en de 

evolutionaire geschiedenis van het leven op 

aarde, betreurt het verlies van natuur en biedt 

een toekomstvisie. A  must-see! 
 

04 november         Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) 
Antoniuskerk          14-15 uur:  Bijeenkomst. Deelname mogelijk  

        na aanmelding via kootleo@hotmail.com 

Eco-tips 

Wegwerp-mondkapjes 

zat?  Je kunt ook heel 

eenvoudig zelf een 

mondkapje maken. 
Daarvoor kun je 

bijvoorbeeld een T-shirt 

gebruiken, een zakdoek of 

zelfs een sok! Op internet 
vind je heel veel tips. 

“Nobelprijs” voor het milieu 

 

Vleesloze dierendag 
De kinderen van de Hartebrugkerk hebben 
dierendag volop gevierd. Na een vrolijke 
kinderwoorddienst waarin de Heilige van 
Assisi centraal stond, waren ze uitgenodigd op 
een feestelijke lunch. Onder de vele lekker-
nijen – brood, kaas, komkommer, appels, 
yoghurt en vegetarische knakworstjes – was 
er uiteraard geen vlees! 

 

 
 

 

In de Fioretti (letterlijk: 

'bloempjes') vind je  de 

beroemdste verhalen over 

het leven van Franciscus 

van Assisi. Ze zijn een 

eeuw na de zijn dood door 

een anoniem gebleven 

broeder  bijeengebracht. 

Veel van de verhalen gaan 

over de relatie tussen Franciscus en zijn 

broeders en zusters in het dierenrijk.  

De Fioretti 

 
Hoe Diervriendelijk ben jij? 

Doe de test! Zie hieronder: 

mailto:kootleo@hotmail.com
mailto:kootleo@hotmail.com


Hoe Diervriendelijk ben jij? Doe de test! 

1. Tijdens het schoonmaken kom je een spin tegen. Wat ga je doen? 

a. De spin doodmaken 

b. De spin vangen en naar buiten brengen 

c. Niets. Hij mag in mijn huis gewoon vliegen blijven vangen. 
 

2. Er is een muis in je huis en hij mag niet blijven!  Wat ga de doen? 

a. Niets. Ik heb een kat die hem zal vangen  

b. Ik koop muizengif  

c. Ik koop een traditionele klapval  

d. Ik koop een niet-dodelijke muizenval  
 

3. Heb je een huisdier? 

a. Ja. (Ga naar vraag 4) 

b. Nee (Ga naar vraag 5)  
 

4. Eet je huisdier vlees? 

a. Ja 

b. Nee 
 

5. Wat is het nummer van de dierenambulance Leiden? 

a. 071-5174141 

b. 071-5414747 

c. 0900-8844 
 

6. Ben je vrijwilliger bij een dierenasiel of maak je regelmatige 

donaties aan een dierenwelzijn organisatie? 

a. Ja 

b. Nee 
 

7. Eet je vlees of vis met een keurmerk (Beterleven-MSC-ASC- biologisch) en 

gebruik je de Viswijzer? 

a. Ja, altijd 

b. Ja, soms 

c. Nee, ik let er niet op  

d. Ik eet geen vlees of vis 
 

8. Koop je Biologische of Beterleven zuivelproducten en eieren? 

a. Ja, altijd 

b. Ja, soms 

c. Nee, ik let er niet op. 

d. Ik ben veganist  
 

9. Ik doe iets anders voor de dieren namelijk………………..…… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is jouw score? 

Van -10 tot en met 0: Je bent (nog) geen echte dierenliefhebber. Lees de tips in de Laudato 

                                   Si Krant. 
 

Van 1 tot en met 20: Je houdt van dieren en bent al op de goede weg  

Van 21 tot 40 : Wow! Je bent een echte dierenliefhebber. Ga zo door! 

Vraag Jouw 
Antwoord 

Jouw 
Score 

Opmerking 

1 a -2 Zou Franciscus dit doen? 

 b 2 Spinnen zijn nuttige dieren  

 c 2 binnen en buiten het huis 

2 a 0 Niet altijd leuk maar wel een natuurlijke dood 

 b -4 Met gif lijdt de muis een gruwelijke dood en kunnen 
andere dieren er ook dood van gaan  

 c 2 De muis gaat tenminste in één klap dood 

 d 4 Buiten het huis toch geen last? 

3 a 2 Je houdt zeker van je eigen dier… 

 b 0  

4 a -2 …maar 

 b 0  

5 a 2 Het juiste antwoord. Zet hem meteen in je contacten! 

 b 0  

 c 0  

6 a 5 Ze hebben onze hulp hard nodig. Goed zo! 

 b 0  

7 a 5  

 b 3  

 c -2 Tijd om bewustere keuzes te maken! 

 d 10  

8 a 5  

 b 3  

 c -2 Tijd om bewustere keuzes te maken! 

 d 10  

 
9 

 
Geef jezelf 1 extra 

punt voor elke 
activiteit 

 
Voorbeelden zijn: 

• Vogels voeren 

• Insectenvriendelijke bloemen in je tuin planten 

• Geen chemicaliën in je tuin gebruiken 

• Rommel oprapen zodat wilde dieren geen last van 
hebben 

• In actie voor dierenrechten komen 

• Anderen enthousiast en bewust over dierenwelzijn 
maken 

• (Als je niet al veganist of vegetariër bent) 1 punt 
voor elke dag in de week dat je geen vis of vlees 
eet.  


