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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.

Van de Belhamel
Onze belhamel, Marlène Falke, is herstellend
van covid-19 en heeft ons deze brief
gestuurd. Wij wensen haar veel beterschap.

“Schepping: ons een zorg”

In dit nummer:

Beste mensen,
alweer een week na de ziekenhuisopname. En ... het gaat echt
goed. Tandenpoetsen is nog wel topsport, de energie moet weer
langzaam aan groeien. Maar het komt goed.

Al het bidden dat er wordt gedaan geeft me hoop en vertrouwen.
Het draagt me en waar de energie nog ontbreekt vult het mij met
Geestkracht.
Alle lieve kaartjes, bloemen en cadeautjes verbinden me met
Leiden en de Ommelanden en geeft me een rijk gevoel. Zo
bijzonder om Belhamel te mogen zijn in de HHPP. Soms moet je
eerst iets bijna verliezen om te beseffen
wat je hebt.
Het leven is mooi en de Verrezen Heer
ons zo ongekend genadig.
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Hartelijke groet, Marlène

Ploggen voor Laudato Si
Op landelijk opschoondag
kwamen in heel Regio-Zuid
jong en oud bij elkaar om
zwerfvuil op te rapen.
Gewapend met grijpers,
vuilniszakken en handschoenen gingen wij te
werk in de buurt van de
Sint-Petrus, Hartebrug en
Maria Middelares.

Wat zegt de Paus?
Citaten uit “Laudato Si`” 1
De zondag is de dag van de
verrijzenis, de “eerste dag”
van de nieuwe
schepping, waarvan de
verrezen Heer de eersteling
is, waarborg van de
uiteindelijke
gedaanteverandering van
heel de geschapen
werkelijkheid.

Rond de Hartebrug gingen de kinderen enthousiast met elkaar
concurreren wie heet meest afval kon vinden. Ze kregen veel
complimenten en van een winkelier een bos bloemen als
bedankje! Als uitdrukking van Laudato Si’ was deze activiteit
nuttig, plezierig en zichtbaar. Zeker voor herhaling vatbaar. Meer
foto’s zijn op de website te vinden.

Nuttige links

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

Voor excursies in de natuur, lezingen en leuke boeken ga naar de website van de KNNV
vereniging voor veldbiologie: https://knnv.nl/
1
De 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

De Kloostervarkens
Je bent (nog) geen vegetariër en eet af en toe een
stuk verantwoord vlees. Misschien heb je al van het
Livar Kloostervarken gehoord. Livar staat voor
Limburgse varken, een varken die een goed leven
heeft onder het liefdevolle toezicht van de
Trappisten van Abdij Lilbosch in Echt. ''Sinds 2007
heeft de Abdij formeel de taak binnen Livar op zich
genomen om toezicht te houden op de ethische,
morele en maatschappelijke
aspecten van de Livarvarkenshouderij.'' Zo genieten de dieren van
een natuurlijk leven in kleinschalige
groepen met veel ruimte binnen en
buiten. Vooral de varkens die in de
kloostertuinen
scharrelen
zijn
gelukkig. Die verdienen het predicaat
‘vijfsterren’ van stichting Varkens in
Nood.
Voor meer informatie ga naar:
https://www.varkensinnood.nl en
https://www.livar.nl

Fratelli Tutti: Respect en dialoog
Respect voor alle mensen, ook niet-christenen, is het
speerpunt van de encycliek “Fratelli Tutti”. Tijdens zijn
historische bezoek aan Irak ontmoette Paus Franciscus
Moslims, Jezidi's en Mandaeërs bij de geboorteplaats
van Abraham in Ur.

2 minigidsen
aanbevolen
Bijen en hommels
bevat ook tips
voor een bijenvriendelijke tuin.
En voor
het herkennen
van stadsplanten is
de minigids
Stoepplantjes van
onze eigen Hortus
onmisbaar! Beide
€6,95 van https://knnv.nl/

Hij vroeg hun om, in dezelfde sterren waar Abraham
naar keek, een boodschap van eenheid te zien.
Franciscus: “Ze verlichten de donkerste nacht
omdat ze samen schijnen.”

Laudato Si Programma april / mei 2021
Za 17 april
Hartebrug
15.30-17u

De Vriendjes van Franciscus

Do 22 april
thuis

iNationale

Vrij 7 mei
Online

Laudato Si Mondiaal Gebed van de Paus
“All of us can cooperate as instruments of
God for the care of creation” (LS 14) (1)

16-24 mei

Catecheseclub voor kinderen vanaf groep 5

Thema: “Laudato Si”
Zaaidag Vandaag gaan wij
bijenvriendelijke bloemen zaaien!

Laudato Si Week 2021
Meer informatie volgt in LS krant Nr. 18

i

(1) Link via:

https://catholicclimatemovement.global/globallaudato-si-monthly-prayer-services/

Eco-tips
Geef je uitgebloeide bollen
een tweede kans! Plant ze
in je eigen tuin of lever ze
in bij Hoeve Cronesteijn of
de kinderboerderij in de
Merenwijk. De mensen van
Gemiva gaan ze weer tot
bloei brengen.

