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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.  

   
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato Si`” 1 

 

Het is zeer nobel de taak op 

zich te nemen zorg te hebben 

voor de schepping in kleine 

dagelijkse handelingen… Iets 

hergebruiken in plaats zich er 

snel van te ontdoen op grond 

van diepe motieven kan een 

daad van liefde zijn die onze 

waardigheid tot uitdrukking 

brengt. 

In dit nummer: 

Voorwoord door p.w. 

Marlène Falke 
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                    Van de Belhamel 
 

       iVan God houden en zijn Schepping 

In een interview met Trouw vorig jaar, stelt 

Kardinaal Turkson: “We kunnen niet van God 

houden en tegelijkertijd de aarde en de 

schepping misbruiken. De uitbuiting van de aarde is een belediging 

voor God.” Daarmee zet hij de zorg voor de Schepping en de 

schepsel op scherp. In een ander interview lees ik een uitspraak van 

een bisschop die stelt: “De hele crisis in de kerk is een geloofscrisis. 

En dan houden we ons bezig met dingen als milieu.” 
 

De vraag is hier niet zozeer wie er gelijk heeft, wat hoofdzaak is en 

wat bijzaak. De vraag lijkt mij veel eerder of we in staat zijn om God 

boven alles lief te hebben en onze naasten als onszelf (Mc 12,28-31).  

En … daar in ons leven van alledag biddend, zingend en moreel 

handelend uitdrukking aan te geven. 
 

Wie onze naasten zijn ? Wellicht alles en iedereen die we aanspreken 

met zuster of broeder. Kijkend naar 

het Zonnelied van de Heilige 

Franciscus, reikt dat aanzienlijk 

verder dan de mensen met wie wij 

ons leven delen. 
Marlène Falke,  Pastoraal Werker 

 

 

“Schepping: ons een zorg” 

Een brief van de Laudato Si werkgroep is vorige 

maand op de mat geland bij de PG, BC en 

locatieraden van Regio-Zuid. In deze brief wordt 

gevraagd om concrete acties te ondernemen om 

zorg te dragen voor ons gemeenschappelijke huis. 

Intussen hebben wij gehoord dat er in alle drie 

kernen de eerste stappen zijn gezet.  
 

Voortaan wordt er Fair Trade (Max Havelaar) koffie na  

de Mis gedronken en plastic wegwerpbekers worden vermeden. 

Dit is op zich goed nieuws maar wij moeten zorgen dat er geen 

papieren wegwerpbekers in de plaats voor komen! Ook papieren 

bekers tasten het milieu aan mede omdat bossen voor gekapt  

moeten worden en ze vaak niet recyclebaar zijn. 
 

Het onderliggende probleem is onze wegwerpcultuur. 

Dus denk eerst aan verminderen dan hergebruiken 

en pas daarna aan recyclen. Dat is de goede 

volgorde van de eerste stappen!  

De eerste stappen 

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

Wil je informatie vinden over groene initiatieven van de gemeente Leiden? En hoe je samen met je 

buren iets voor het milieu kan doen?  Ga naar: www.gagoed.nl. 1De integrale tekst van de encycliek 

is te vinden op www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000   

 

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


  
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Eco-tips 
 

Denk je al aan je 
zomervakantie en wil je 

het  nemen  van  het 

vliegtuig  vermijden? 

Hier in Leiden kan je een 
leuke vakantie boeken 

via de Treinreiswinkel! 

En vanaf 30 april kan je  

rechtstreeks met de trein 
van Amsterdam naar 

Londen reizen in slechts 

4.10 uur. Check it out! 

Laudato Si Programma Regio-Zuid februari / maart 

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

       na aanmelding via kootleo@hotmail.com 
 

21 februari           Film en Spiritualiteit: Zorg voor de Schepping 

Hartebrugkerk       19.15 uur  “Erin Brockovich”  
(Romanuszaal) 
 

22 februari           Vriendjes van Franciscus: kindercatechese 

Hartebrugkerk       15.30 uur  “De Elementen: water “ ** 
 

01 maart               Film Special:  “The Two Popes”  
Hartebrugkerk       Inloop 13.15 uur. Met eenvoudige lunch. 
(Romanuszaal)          Ontmoet de man achter Laudato Si! 
     

04 maart               Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) 
Antoniuskerk         14-15 uur:  Bijeenkomst. Info zie boven.   

 

06 maart       Wereldgebedsdag 2020 Oecumenische viering 

Antoniuskerk      Liturgie samengesteld door vrouwen uit Zimbabwe    
 

** Let op! Datum anders dan eerder gemeld!  
 

Voor meer informatie over het programma zie onze website 

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

“Groene activiteiten een impuls voor parochies”  

Publicatie onderzoek duurzame katholieke parochies  
Op 13 januari werd een onderzoeksrapport van het 

project Groene Parochies Nederland van de Radboud 

Universiteit aan Bisschop Gerard de Korte overhandigd. 

De Korte is voorzitter van de Laudato Si’ werkgroep 

Nederland en het onderzoeksproject ging over het in 

kaart brengen van groene initiatieven in Nederlandse 

katholieke parochies. Van de rond 600 parochies van 

Nederland participeerde ongeveer 20 procent in een 

enquête over duurzaamheid. Ook onze parochie, de 

Heilige Petrus en Paulus, heeft meegedaan.  
 

De resultaten laten zien dat bijna alle parochies aandacht aan duurzaamheid besteden. Bijna 

alle parochies besteden veel of enige aandacht aan het vermijden van plastic, duurzaam 

papiergebruik en (biologische) schoonmaakmiddelen. Ongeveer 60% van de parochies 

gebruikt vaak of af en toe duurzame Fair Trade producten en producten uit de eigen streek; 

ongeveer de helft gebruikt vaak of af en toe biologische producten en 20%procent heeft 

zaken als zonnepanelen, een groenvoorziening voor insecten of een moestuin. Op het 

gebied van duurzame energie en waterbeheer doen de parochies het minder goed.  
 

Dat ruim een derde van de parochies aandacht aan het thema 

duurzaamheid in hun beleidsplan besteedt, vindt Elisabeth 

Hense, een van de auteurs van het rapport, hoopgevend. “Dat 

betekent dat het om beleid van de parochie gaat en niet alleen 

om wat actieve vrijwilligers.” Volgens Hense kan verduurzaming 

ook ‘nieuw elan’ brengen binnen een parochie, haar beter 

verbinden met de wijk en zichtbaarder maken. Ook nemen de 

parochies deel aan een zorgzame en behoedende levensstijl.  
 

Natuurlijk is er in onze parochie nog veel werk aan de winkel, 

maar we zijn goed onderweg en zeker niet alleen! 
 

Het rapport is te vinden via: www.ru.nl/kaski/vm/publicaties/  

 

mailto:kootleo@hotmail.com
https://rkleiden.nl/laudato-si/
http://www.ru.nl/kaski/vm/publicaties/
https://www.ru.nl/kaski/onderzoek/projecten/2019/

