
NR.18 MEI 2021  

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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‘Wij weten dat de dingen 
kunnen veranderen’ (LS13) 

 
 

Laudato Si’ (LS) was de eerste encycliek ooit 

die geadresseerd was aan alle mensen van 

de wereld. ‘Ik stel mij ten doel,’ zegt 

Franciscus, “met allen in dialoog te treden 

betreffende ons gemeenschappelijke huis.”  
 

Buiten de Kerk had de encycliek een enorme impact, omarmd o.a. 

door milieuactivisten en de president van de Wereld Bank. Ze was 

van grote invloed op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

van de VN en het klimaatakkoord van Parijs. Er was zoveel 

belangstelling dat de Vaticaanse website crashte op de dag van 

publicatie. Maar de receptie binnen de Kerk was iets matiger. 
 

Zes jaar later in deze Laudato Si’ Week kunnen wij ons afvragen 

waarom er – zeker in Nederland– zo weinig over LS vanaf de 

kansels wordt geroepen of in de kerkbesturen wordt besproken. 

Franciscus roept ons tot een ecologische bekering. Zullen wij met 

onze eigen Kerk beginnen?  
 

Dit stuk is geschreven door een redactielid. 

 

“Schepping: ons een zorg” 

Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato Si`” 

 

Maria… zorgt nu met 

moederlijke genegenheid 

en smart voor deze wereld 
[…] zo heeft zij nu 

medelijden met het lijden 

van de gekruisigde armen 
en met de schepselen van 

deze wereld die door 

menselijke macht te 
gronde worden gericht. 

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

Op de website van Kerk en Milieu (onderdeel van de Raad van Kerken) is er een mooie 

artikel van Pier Tolsma: https://kerkenmilieu.nl/2021/zorg-voor-het-eigen-huis/  
1De 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  

  

In het kader van de Laudato Si’ Week zal 

Broeder Alex speciaal voor ons een gebeds- 

en meditatietocht organiseren. Met een 

kleine groep gaan we op zaterdag 22 mei 

door het duinengebied Meijendel wandelen 

met het thema “Laat de natuur tot je 

spreken.” Tijdens het wandelen overwegen 

we enkele korte teksten uit het Evangelie en 

het Zonnelied van de Heilige Franciscus. 
 

Wij verzamelen op het busplatform van Den Haag CS om 9.30 uur.   

De wandeling duurt rond 2,5 uur (9 km) met tussendoor een pauze 

van 1,5 uur voor lunch en een klein poppenspel! Er wordt een 

bijdrage gevraagd van €12,50 en u wordt verzocht een 

lunchpakket en water zelf mee te brengen. Meer informatie en 

aanmelding via Broeder Alex 06-44 236 231 en in de folder (als 

bijlage rondgestuurd of op onze website te vinden).  

Meditatietocht in de natuur op 22 mei  

https://rkleiden.nl/laudato-si/
https://kerkenmilieu.nl/2021/zorg-voor-het-eigen-huis/
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf


  
  

      
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Moederdag  
In het vorige nummer 
hadden wij het over de 
Kloostervarkens, dieren 
die onder toezicht van de 
Trappisten  een  gelukkig  
leven leiden. Helaas is dit een uitzondering. In de film 
‘Motherhood’ van Eline Schellekens, die op Moederdag is 
verschenen, zien wij hoe moedervarkens in de Europese vee-
industrie hun moederschap moeten doormaken. Vastgeklemd 
tussen stalen stangen kunnen deze moeders geen kant op en 
kunnen niet voor hun biggetjes zorgen, zoals ze dat van nature 
zouden willen. Op de tweede weekend in mei vieren wij 
Moederdag en zetten wij onze eigen moeders in de zon. Het is 
hoogste tijd dat wij ook dieren laten genieten van hun 
moederschap. De film is te zien op: https://www.ciwf.nl/  

Laudato Si Programma  mei 2021  
 

 

Za 15  mei        Afval oprapen in de wijk! Wij beginnen bij 
10 – 12 uur       de Maria Middelares (met koffie of thee) 

 
16-24 mei         Laudato Si Week 2021 
online                Het volle programma is te vinden op  
                          https://laudatosiweek.org/events/  
 
 

Za 22 mei        i Meditatietocht met Broeder Alex    
9.30-15.30         Zie artikel en flyer voor informatie                
 
Ma 24 mei        Laudato Si workshop in de Hartebrug 
Tijd n.t.b.           Ploggen en meer: voor de hele familie! 
 
Za 29 mei         De Vriendjes van Franciscus 
Hartebrug         Catecheseclub voor kinderen vanaf groep 5  
15.30-17u         Thema: “Laudato Si” 
 
 

Vrij 4 juni         Laudato Si Mondiaal Gebed van de Paus  
Online      Deze maand met onze broeders en zusters 

    uit Noord-Amerika (1) 
 
 
 
 

(1) Link via: https://catholicclimatemovement.global/global-
laudato-si-monthly-prayer-services/ 

 

Eco-tips  
 

Het is heel eenvoudig je 
eigen sla te kweken! Wat je 

nodig hebt: een bak, wat 
aarde, zaadjes en water. 

Zet de bak binnen of buiten 

op een zonnige plek. Na 
twee weken zal je groene 

scheutjes zien. Zodra de 

blaadjes +- 8 cm lang zijn, 
kan je ze met een schaar 

afknippen. Ze groeien weer 

aan en de planten gaan een 
hele tijd mee.     

In het nieuws  

Versterking gezocht 
Wij zoeken enthousiaste mensen voor de Laudato Si 
werkgroep van de HH Petrus en Paulusparochie. Voel 
je je geroepen? Stuur een mailtje naar pw Marlène 
Falke: m.dehoogh@hotmail.com  

Prins Philip: Activist met 

een diep geloof 
Vorige maand is Prince 

Philip, Hertog van Edinburgh 

op 99 jarige leeftijd 

overleden. Hij was 

medeoprichter en later 

president van de WWF. Hij  

geloofde vurig in de 

samenwerking tussen milieu- 

organisaties en kerken: In 

1986 organiseerde hij een  

top in Assisi waar vertegen-

woordigers van de vijf grote 

religies beloofden het milieu 

te beschermen en in 1995 

richtte hij de  Alliance of 

Religions and Conservation 

(ARC) op. Zijn filosofie wordt 

in de eerste lezing van zijn 

uitvaartdienst samengevat.  

‘Zie de regenboog aan en 

zegen zijn maker.’ Sir 43,11-26 

https://www.ciwf.nl/
https://laudatosiweek.org/events/
https://catholicclimatemovement.global/global-laudato-si-monthly-prayer-services/
https://catholicclimatemovement.global/global-laudato-si-monthly-prayer-services/
mailto:m.dehoogh@hotmail.com

