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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
Liefde is ook sociaal en politiek
Tegen de achtergrond van de overstromingen
en bosbranden die verspreid over de wereld
plaatsvinden, wordt er steeds vaker gepleit
om te spreken van een Klimaatcrisis in plaats van
Klimaatverandering. Crisis betekent er is geen tijd te verliezen.
Kijkend naar de industrie en de economische wereldmachten lijkt
een ingrijpen bijna onbegonnen werk.

Evangelisch gezien gaat het vaak om kleine
daden van naasten liefde in onze zorg voor
elkaar die het Rijk van God doen oplichten.
Waar het de Schepping betreft is dat niet
anders. Paus Franciscus zegt in een andere
context: ‘Liefde is ook sociaal en politiek’ en
verder zij komt tot uitdrukking door ‘kleine, individuele
handelingen die samenlevingen kunnen veranderen en verbeteren’.
Gescheiden afval, eigen tasjes, en potjes mee te nemen bij het
winkelen het lijkt niets maar maakt in de gezamenlijkheid van het
handelen een groot verschil.

“Schepping: ons een zorg”
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Laudato Si Krant 21 geworden!
Met deze 21ste editie van de Laudato Si
Krant vieren wij dat ons project
meerderjarig is geworden. Wij hielden 2
jaar geleden een feestelijke opening in
de Antoniuskerk met kramen en een
plogactiviteit voor de kinderen. Sindsdien
heeft de werkgroep Laudato Si een
bescheiden programma aangeboden
van o.a. gebed, catechese en praktische
acties. Nu kijken wij uit naar de Scheppingsperiode 2021. U wordt
van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden, ons programma
te volgen en de petities te ondertekenen.

Wat zegt de Paus?
Citaten uit “Laudato Si`”1
Voor de joods-christelijke
traditie is spreken over
“schepping” meer
dan spreken over natuur,
omdat het te maken heeft
met Gods plan van
liefde, waarin ieder
schepsel een waarde en
een betekenis heeft.

Een pelgrimstocht is net begonnen naar de COP26 klimaatconferentie
in Glasgow. Ongeveer 30 pelgrims lopen samen om aandacht te vragen
voor het klimaat. Van 30 september tot 11 oktober komen ze door
Nederland. Mee doen? Ga naar de website van Vastenactie:
www.vastenactie.nl/klimaatpelgrimstocht

Nuttige links

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

Micha Nederland is een organisatie die verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties
om actief christen te zijn met oog voor mens en natuur: https://www.michanederland.nl/
1
De 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

Zomerinterviews met parochianen over Laudato Si: Deel 2
Remco, Sabrina en hun twee kinderen wonen in
Leiden. Ze zijn parochianen van de Hartebrugkerk.
Een nichtje doet mee aan het interview.
In zijn encycliek Laudato Si spreekt de paus over een
ecologische bekering. Was er een moment dat jullie
begonnen met verminderen voor het milieu?
Sabrina: Ik begon in 2019 te minimaliseren. Ik heb een heel
jaar geen kleren gekocht. Dat was in het begin heel moeilijk;
kleren en schoenen kopen was eigenlijk mijn hobby.
En koop je nu geen kleren meer?
Nou, ik koop op marktplaats en ik gebruik de app ‘Goodonyou’. Die kan je downloaden en per
kledingmerk zien hoe het scoort op bepaalde criteria zoals watergebruik en
arbeidsomstandigheden. Een merk wordt over de hele keten beoordeeld. Zara, bijvoorbeeld,
verkoopt kleren van biologisch katoen maar vernieuwt de collectie 10 keer per jaar. Door deze
verspilling krijgt het merk een lage score.
Heb je gehoord dat Amazon teruggestuurde spullen gewoon vernietigt? Zelfs iPads?
Nichtje: Dat wist ik niet! Het blijkt dat de gemeente en de regering de kleinere problemen
aanpakken maar ze doen niets tegen dit soort grote problemen. Ik ga een brief aan Mark Rutte
sturen – samen met mijn klasgenoten.
Was er een ander moment toen jullie dachten ‘Wij moeten meer doen’?
Sabrina: Wij zijn geïnspireerd geraakt tijdens een surfkamp op vakantie. Daar gaf een jonge
vrouw een presentatie over hoe plastic in allerlei producten zit – zonnebrandcrème, shampoo,
cosmetica – en hoe schadelijk het is voor zeedieren. Dat gaf ons een zetje om praktische
oplossingen te vinden.

Wat zijn die?
Wij proberen iets doen tegen verspilling. Minder kopen en zo min mogelijk plastic. Ik ga naar de
markt voor groente en fruit. In de supermarkt is er te veel plastic verpakking. De keuze voor het
slechte is zo veel makkelijker dan voor het goede. En we worden constant verleid om meer te
consumeren. Ik zie veel overgewicht op mijn werk [red. als arts]. Wij moeten echt terug naar
minder kopen.
Doen de kinderen mee?
We ontmoedigen ze om mee te doen aan rages zoals ‘fidget toys’. [red. friemelspeelgoed] Het
is lastig want iedereen doet mee. Maar dan krijg je schoenendozen vol plastic troep.
En jullie zijn aangemeld bij Pieter Pot. Hoe werkt dat?
Het doel is een verpakkingsvrije samenleving. Je bestelt (via de website) en de wekpotten met
inhoud worden aan huis geleverd. Het gaat om producten zoals pasta en rijst maar ook
pindakaas, mayonaise, olijfolie, limonade, snoep en shampoo! Als de potten leeg zijn, stuur je
ze met de volgende bestelling terug. Eén pot wordt minstens 40 keer hergebruikt.
Hoeveel potten heb je thuis?
Ik denk een stuk of 30! Ik weet dat ik daardoor de
wereld niet ga redden. Het is wel duur en het zou
leuk zijn als je dit systeem ook in de supermarkt had
en het voor meer mensen betaalbaar was. Maar ik
geef een signaal dat ik mee doe met het zoeken van
een oplossing.
Meer informatie over Peter Pot vind je op https://www.pieter-pot.nl/

De Scheppingsperiode 2021
Wat is de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de
Schepping?
In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september uit tot ‘Dag van
Gebed voor het Milieu’. Dit omdat 1 september in de
Orthodoxe Kerk de start van het kerkelijk jaar is. De
Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over en in
2015, het jaar waarin zijn encycliek ‘Laudato Si’ werd
gepubliceerd, riep Paus Franciscus 1 september uit tot de
Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping.
1 september is dus de dag waarop alle christenen
verbonden zijn in gebed voor de zorg voor de schepping.

De oikos van God
Dit jaar is het thema
“Een huis voor
iedereen? De oikos van
God vernieuwen.”
https://seasonofcreation.org/

Wanneer is de Scheppingsperiode?
De Scheppingsperiode loopt van de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping
op 1 september t/m het feest van de Heilige Franciscus van Assisi op 4 oktober.
.

Laudato Si Programma voor de Scheppingsperiode 2021
Woensdag 1 september t/m donderdag 9 september om 17 uur
Noveen voor de zorg voor de Schepping: elke dag via zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87043884086?pwd=YUFPSzF4TG00QTZhSW9meUFhYS9NUT09

Wo 1 sept

Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping
Begin Scheppingsperiode: Banners hangen van alle kerkgebouwen

Wo 1 sept
Antonius

Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS)
14-15 uur: Bijeenkomst. Aanmelding: kootleo@hotmail.com

Do 2 sept
Hartebrug

Eucharistieviering met speciale aandacht voor de Schepping
12.30 uur

Zo 5 sept
Maria Mid

Plogactie (afval oprapen)
Na de Viering

Za 11 sept
Hartebrug

Open Monumentendag
Materiaal over Laudato Si beschikbaar. Kleine activiteiten.

Za 18 sept
n.t.b.

Wereldopruimdag
Dit weekend extra opruimacties!

Zo 19 sept
Antonius

Begin Vredesweek
10 uur Oecumenische viering

Wo 22 sept
Antonius

Bibliodrama met p.w. Marlène Falke
13.30 - 16.00 uur Thema= Lc 9, 1-16

Zo 3 okt
Ma 4 okt
V

Feest van de H. Franciscus van Assisi
Aandacht voor de schepping tijdens de zondagse
vieringen en op maandag bij de OFS.
Sluiting scheppingsperiode.

Laat je stem horen!
Stop de kooien
Goed nieuws voor de vele dieren in de vee industrie,
die heel hun leven slijten in krappe kooien: Het
Europese Parlement in Brussel heeft het
burgerinitiatief End the Cage Age (Stop de Kooien)
van Compassion in World Farming goedgekeurd.
Het initiatief verzamelde bijna 1,4 miljoen
steunbetuigingen, waarvan meer dan 150.000 in
Nederland. Een ECI – European Citizens Initiative –
moet door het EP besproken worden als 1 miljoen burgers in de EU het initiatief steunen
middels handtekening. In Nederland heeft de kunstenares Jantien Mook speciaal voor dit ECI haar
kunstwerk ‘Ode aan het Varken’ gemaakt. Zij maakte het varken vrij! Niet langer liggend tussen
twee stangen, zoals in de vee industrie het geval is. In Leiden was het kunstwerk te zien voor Molen
de Valk voordat het verder reisde naar andere steden.

Nu het burgerinitiatief er doorheen is, moet verdere regelgeving varkens, kippen, kalfjes, konijnen,
eenden, ganzen en kwartels bevrijden uit hun krappe kooien.
Micheline Modde

Meer informatie vind je op www.stopdekooien.nl

en www.ciwf.org

Oproep aan alle
Katholieken

Red de Bijen
Een ander ECI – Save Bees and
Farmers – loopt nog. Je kunt het dus nog
ondertekenen!
De Franse keizer Napoleon Bonaparte
was dol op bijen. Hij liet ze overal op
borduren. Omdat le peuple – het volk –
voor hem als bijen waren, die hard voor
de keizer werkten.

Misschien moeten wij het wel omdraaien.
Nu de bij in zijn
bestaan
bedreigd wordt,
als één man
achter de bij
gaan staan! En
ons ontbijt zou
heel wat kariger
zijn, zonder de bij. Teken de petitie op
www.savebeesandfarmers.eu

Dit najaar vinden twee belangrijke milieuconferenties
plaats:
tijdens
de
VNbiodiversiteitsconferentie (COP15) in oktober
bespreken wereldleiders hoe de zorgwekkende
achteruitgang van biodiversiteit kan worden
gestopt. In november, tijdens de VNconferentie over klimaatverandering (COP26),
zullen landen hun plannen bekendmaken om
de doelstellingen van het akkoord van Parijs te
halen.
Paus Franciscus is van plan om zelf naar de
COP26 in Glasgow te reizen. Met zijn steun
heeft de Laudato Si’ Movement (voorheen
Global Catholic Climate Movement) een petitie
opgesteld die ze wil aanbieden aan de
voorzitters en deelnemers aan beide
conferenties.
Alle katholieken worden gevraagd de petitie te
ondertekenen. Meer informatie vind je via deze
link: https://thecatholicpetition.org/

