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LAUDATO SI KRANT 
Nieuwsbrief van de Laudato Si Werkgroep van de HH Petrus 

en Paulus Parochie 
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Dierendag Special 

Stof tot nadenken 

Vooruitgang door kleine stapjes terug 
De lichten op de Eiffeltoren gaan een uur 

eerder uit, de roltrappen in Duitse warenhuizen 

worden uitgezet en over heel Europa worden  

bedrijven en huishoudens aangemoedigd om energie te besparen. 

Ook ons eigen Bisdom Rotterdam vraagt parochies om maatregelen 

te nemen om energieverbruik in de kerken terug te dringen.  
 

Tegelijkertijd laat een pas gepubliceerde enquête zien dat de 

meeste Nederlanders bereid zijn om mee te doen bv. door de 

verwarming lager te zetten en zich warmer aan te kleden. Opvallend 

is dat dit niet door overwegend financiële redenen komt, maar uit 

een gevoel van verantwoordelijkheid en solidariteit.  
 

Als wij zorgen dat niemand uit financiële 

nood in de kou moet zitten en met een 

beetje creativiteit handelen, hoeft het geen 

ongezellige winter te zijn. En met onze 

kleine stapjes ‘terug’ maken wij juist een 

grote sprong naar voren voor onze planeet. 
 

Victoria Twist  Laudato Si Werkgroep 

 

“Schepping: ons een zorg” 

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

De website van de Laudato Si’ Alliantie Nederland is volledig vernieuwd! Kijk op  

https://laudato-si.nl/  voor informatie over opkomende activiteiten.  
1De 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  

  

Op 4 oktober, het feest van de Heilige Franciscus, ging de film 

“The Letter” in de Synodezaal van het Vaticaan in première. Er zijn 

vijf hoofdrolspelers: Chief Dada, een inheemse leider uit de 

Amazone, klimaatvluchteling 

Arouna uit Senegal, Ridhima, 

een jonge Indiase activist, en  

Robin en Greg een weten- 

schapperskoppel uit Hawaii. In 

de film krijgen ze een 

uitnodiging van de Paus om 

met hem in gesprek te gaan over ons gemeenschappelijke huis. 

De film gaat over de kracht van de mensheid om de ecologische 

crisis te stoppen.  

“The Letter”  werd geproduceerd in samenwerking met de Laudato 

Si'-beweging en de Dicasteries voor Communicatie en 

Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling. De film is 

op 23 oktober in de parochie te bekijken (zie programma) of op 

internet via https://theletterfilm.org/  

 

Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato Si`”1 

 

Wij zijn … geroepen 

instrumenten van God 

de Vader te worden, opdat 

onze planeet de planeet is 

waarvan Hij 

gedroomd heeft, toen Hij 

haar schiep, en beantwoordt 

aan zijn plan van 

vrede, schoonheid en 

volheid. 

Filmpremière van “The Letter”  

https://rkleiden.nl/laudato-si/
https://laudato-si.nl/
https://www.rkkerk.nl/
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf
https://theletterfilm.org/


  
   

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warme kleding verstandig! 
 

Het bisdom Rotterdam heeft een 

brief verstuurd aan alle parochies 

over de noodzaak om energie te 

besparen. Vicaris-generaal van 

Deelen: “Communiceer duidelijk 

met kerkgangers, zodat zij weten 

waar ze aan toe zijn en waarom dat 

zo is… Nu moeten we wennen aan  

een nieuwe situatie, waarin extra warme kleding weer verstandig 

en nodig is.” De brief bevat een aantal kleinschalige praktische 

stappen die relatief eenvoudig te nemen zijn. Denk aan:   

• Het stookseizoen later beginnen  

• Het gebouw niet hoger dan 14-15 graden verwarmen 

• Fleece dekens voor de kerkgangers aanschaffen 

• Een kleinere alternatieve ruimte gebruiken in de winter 

• Vieringen van twee kerkgebouwen samenvoegen in één 

kerkgebouw, bijvoorbeeld per zondag om en om 

• en om een om 

In het Nieuws 

 

Eco-tips  
 

Een plaid is niet alleen 

versiering voor op de 

bank maar ook lekker 
praktisch om je warm te 

houden. Neem deze herfst 

altijd een warme plaid 
mee op je arm. Dan kan je 

hem buiten én binnen 

dragen.  
 

Laudato Si Programma oktober/november 
 

15 oktober           De Vriendjes van Franciscus 

Hartebrugkerk      15.30 uur Catecheseclub voor kinderen  
(Bijsacristie)       vanaf groep 5 Thema: de 5 zintuigen deel1 
 

15 oktober           Franciscaanse beweging * 

Den Bosch           Bezinnende kloostertuinwandeling 
 

23 oktober           Film en Spiritualiteit:  

Hartebrugkerk       “The Letter” met Paus Franciscus. Inloop  

(Romanuszaal)     vanaf 12.30 uur. Breng je eigen broodjes! 
 

28 oktober           Franciscaanse beweging * 

Den Bosch           Studie- en bezinningsmiddag “Vreugde:  

     Franciscus, een vrolijke nar?”  
 

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

                          na aanmelding via leokoot.1950@gmail.com 

 

12 november       De Vriendjes van Franciscus 

Hartebrugkerk      15.30 uur Catecheseclub voor kinderen  
(Bijsacristie)       vanaf groep 5 Thema: de 5 zintuigen deel 2 
 

* informatie en aanmelden: https://franciscaansebeweging.nl/    

COP27 
Van 6 tot 18 november 

komen staatshoofden, 

ministers, klimaatactivisten, 

en vertegenwoordigers van 

de maatschappij bij elkaar 

in de Egyptische stad 

Sharm el-Sheikh voor de 

jaarlijkse bijeenkomst over 

klimaatactie. COP27 zal 

voortbouwen op de 

resultaten van COP26 om 

actie te ondernemen voor 

het aanpakken van de 

klimaatcrisis en streeft naar 

hernieuwde solidariteit 

tussen landen, om de 

historische Overeenkomst 

van Parijs na te komen, 

voor mens en planeet. 
https://www.un.org/en/climatec

hange/cop27  

 

Al gezien? 
De openbare tapkraan 
tegenover de Hartebrug is 
makkelijk over het hoofd te 
zien maar hij is er wel! Als 
je plotseling dorst krijgt in 
het centrum van Leiden 
hoef je niet meer een fles 
water te kopen. 

Laudato Si artikel 
In de septembereditie 
van  de tijdschrift 
‘Diakonie en Parochie’ 
kan je een artikel lezen 
over het ontstaan van 
en de activiteiten van 
de Laudato Si’ 
werkgroep in Leiden.  

mailto:leokoot.1950@gmail.com
https://franciscaansebeweging.nl/
https://www.un.org/en/climatechange/cop27
https://www.un.org/en/climatechange/cop27


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik Scheppingsperiode 2022  

Kanoploggen in de Stevenshof 

op 17 september, World 

Cleanup Day. 

Tussen 1 september en 

4 oktober stonden onze 

nieuwe Laudato Si 

banners in alle kerken 

van Regio Zuid. 

Op zondag 4 september 

hebben de kinderen van de 

Hartebrugkerk de brandende 

stuik, symbool van deze 

scheppingsperiode, naar het 

altaar gebracht.  

Op 2 oktober begon de 

Franciscusviering met een 

zonnebloemprocessie voor 

de kinderen. Het  Zonnelied 

werd liefst twee keer 

gezongen, eerst door het 

koor in het Italiaans en 

daarna door iedereen in het 

Nederlands. Pasgewijde 

pater Joachim Oude Vrielink  

hield een preek over de H. Franciscus als een voorbeeld 

voor ons en aan het einde van de viering heeft hij een 

speciale banner ingezegend. Op de banner staat een 

couplet van het Zonnelied in de Nederlandse vertaling van 

Hélène Nolthenius.  

Op 4 oktober, het feest van H. Franciscus en de laatste dag van de Scheppingsperiode, hield 

de o.f.s. een viering in de Antoniuskerk rond het thema “Hoe Franciscus de mensen aansprak”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dierendagspecial: Op het feest van de Heilige Franciscus van Assisi 

besteden wij aandacht aan onze relatie met dieren. 

Door Micheline Modde 

 

Laat varkens zwijnen... 
 

Vanaf 1930 is het elk jaar Dierendag. In dat jaar vonden 
een paar mensen van de Dierenbescherming dat het tijd 
werd voor een jaarlijks terugkerende dag die speciaal voor 
dieren was. En welke dag was er nu beter dan 4 oktober, 
de feestdag van de grote dierenvriend Franciscus?  
Al 25 jaar protesteert Varkens in Nood op Dierendag tegen de bio-industrie. Voor het eerst in 
1997. Toen brak er varkenspest uit. Wie herinnert zich niet de afgrijselijke beelden van de 
grijpers en de kadavers avond na avond op het 18 uur journaal? Twaalf miljoen varkens werden 
geruimd. De meeste dieren preventief. Dit jaar plaatste Varkens in Nood een opvallende bijlage 
in de landelijke kranten. Vele ondertekenaars, hun namen allemaal afgedrukt, steunden hun 
oproep: Laat varkens lekker zwijnen. Biggen leven nu een ellendig leven op beton. Ze komen 
nooit buiten. We denken graag van onszelf dat we 'goed vlees' kopen. Maar we houden onszelf 
voor de gek. Want ondertussen ligt de bio-industrie op ons bord. Bij 99% van de varkens wordt  

hun krulstaart afgeknipt. Uit onderzoek blijkt, dat 60 % van de 
Nederlanders een verbod wil op de intensieve veehouderij.  Een 
omslag is mogelijk als veel mensen vaker voor plantaardig kiezen.  
Omdat mensen het anders willen. Gelukkig wordt er niet meer 
vreemd opgekeken van vega. Het aantal vleesvervangers groeit. 
Ook geen bio-industrie voor jou?  

Je kunt je aansluiten op www.varkensinnood.nl   

Prinsjesdag:  een koffertje voor proefdieren? 
 

Op Prinsjesdag werd ook de begroting voor proefdiervrij 

onderzoek bekend gemaakt. Eerder sprak Nederland de 

ambitie uit, koploper proefdiervrije innovatie te worden. 

Maar liefst 17743 mensen vragen nu, dat hier dan ook 

het budget voor vrijgemaakt wordt. Teken jij ook?  

www.proefdiervrij.nl/het-juiste-koffertje  

 

Bontvrij Europa 
 

Wees dit najaar een 

bontgenoot van de 

wasbeerhonden, konijnen 

en vossen die op een 

gruwelijke manier gehouden 

en gedood worden voor hun 

vacht. Teken ook het 

Europese burgerinitiatief 

“Make Fur History”. Zie je 

winkels, die bontkragen 

verkopen, doe een 

bontmelding.   
 

www.bontvoordieren.nl/cam

pagnes/fur-free-europe 

 

Verbod 

stierenvechten in 

Frankrijk 
 
 

Het Franse parlement buigt zich 24 november over een 

verbod op stierenvechten. 'Le corrida'' is nu overigens 

alleen toegestaan in het zuiden. Daar ziet een deel van 

de Fransen het als een traditie. Vreemd genoeg is 

stierenvechten in andere departementen dan in het 

zuiden al verboden. In Parijs mag je geen corrida 

organiseren.  

De corrida afschaffen is een kleine stap voor de stieren, 

een grote voor de mensheid. Al in 1567 verzocht paus 

Pius V een einde te maken aan deze wrede 'sport'.  

In Frankrijk is de stier Fajen het symbool geworden van 

de anti-corrida's.  

 

http://www.varkensinnood.nl/
http://www.proefdiervrij.nl/het-juiste-koffertje
http://www.bontvoordieren.nl/campagnes/fur-free-europe
http://www.bontvoordieren.nl/campagnes/fur-free-europe

