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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.  

   
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit nummer: 

Voorwoord door p.w. 

Marlène Falke 
 

5 Jaar Laudato Si 
 

In het nieuws 
 

Nuttige links 
 

Programma Laudato Si 

week 
 

Gemeenschappelijk  

Gebed 

  Van de Belhamel 
 

    Leven vanuit verbondenheid 
 

Op 24 mei is het vijf jaar geleden dat Paus 
Franciscus zijn encycliek Laudato Si’ 
publiceerde. De titel is ontleend aan het  

Zonnelied van de Heilige Franciscus waarin hij God lof toe zingt 
om zijn Schepping; alles wat er is, de elementen, de natuur, leven 
en dood. Voor Sint Franciscus hangt alles met elkaar samen.  
 

Die samenhang klinkt ook door in de encycliek die ook na vijf jaar 
nog buitengewoon actueel is. Hoe mooi zou het zijn als de 
generaties na ons met verbazing naar de encycliek zouden kijken 
omdat ‘leven in verbondenheid’ met de Schepping en de 
schepselen voor hen vanzelfsprekend is. Vanuit de hernieuwde 
solidariteit in deze dagen staan we voor de unieke kans om dat 
voor te leven.  
 

‘Leven in verbondenheid’ omdat deze 
wereld maar één huis kent, het 
gezamenlijke. En dat huis vraagt onze 
zorg. 
 

 

Marlène Falke,  Pastoraal Werker 

 

“Schepping: ons een zorg” 

5 jaar Laudato Si’: 24 mei 2015 - 24 mei 2020 

Precies vijf jaar geleden 

publiceerde Paus Franciscus 

zijn encycliek LAUDATO SI’ 

‘Wees geprezen’ -over de 

zorg voor het 

gemeenschappelijke huis. 

Een grote bron van inspiratie 

is zijn naamgenoot, de 

Heilige Franciscus van 

Assisi. 

Citaat uit LAUDATO SI'   'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis 
 

Ik geloof dat Franciscus het voorbeeld bij uitstek is van de zorg voor wat zwak is, en van een integrale 

ecologie, die met vreugde en authenticiteit wordt beleefd. Hij is de heilige patroon van al degenen die 

studeren en werken op het gebied van de ecologie, hij wordt ook bemind door velen die geen christen 

zijn. Hij liet een bijzondere aandacht zien voor de schepping van God en voor de armsten en degenen die 

het meest in de steek worden gelaten. Hij had lief en werd bemind om zijn vreugde, zijn edelmoedige 

toewijding, zijn universeel hart. Hij was een mysticus en een pelgrim die eenvoudig leefde in een 

wonderbaarlijke harmonie met God, de ander, de natuur en zichzelf. In hem kan men vaststellen 

hoezeer zorg voor de natuur, gerechtigheid jegens de armen, inzet in de samenleving en innerlijke vrede 

niet te scheiden zijn.     (Laudato Si’ alinea 10) 



  
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

De oproep van Paus Franciscus om mee te doen met de Laudato Si week 

vindt u op https://laudatosiweek.org . Hier kunt u ook het hele online 

programma zien en zich inschrijven voor de verschillende onderdelen.  

  
1De tekst van de encycliek vind je op www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000   

https://laudato-si.nl/ 

 

Deze maand in het nieuws 

Laudato Si dichtbij: een 

voorbeeld van ‘social action’ 
 

De caritasinstelling van Leiden (IPCI 

genaamd) vult een klein stukje in van 

wat Laudato Si beoogt: zorg voor de 

armste schepselen. Niet ver weg, 

waar de noden ook hoog zijn, maar 

dichtbij in Leiden zelf. Door de 

coronacrisis hebben de armsten in de 

stad het nog zwaarder en komen 

mensen die eerst nog  de eindjes aan 

elkaar konden knopen in de 

problemen. De IPCI helpt waar 

anderen het af laten weten, meestal 

met bedragen onder de € 300. 

Daarnaast heeft de bisschop van 

Rotterdam de PCI-en opgeroepen de 

speciale collecte voor #nietalleen te 

sponsoren omdat de kerkcollectes 

natuurlijk zijn weggevallen. O.a. de 

voedselbanken krijgen geld van die 

collecte, maar ook de 

vluchtelingenkampen in Griekenland. 

Kent u iemand in uw omgeving die 

behalve aandacht ook geld nodig 

heeft? Stuur dan een mailtje naar 

ipcileiden@gmail.com 

 

Winnaar  
fotowedstrijd   

De winnaar van de 
fotowedstijd is Eva 
Kessler. Tijdens haar 
lange tijd in 
quarantaine heeft ze 
deze mooie foto in 
haar tuin gemaakt. 
Gefeliciteerd! 

 

Ook de kinderen hebben mooie foto’s 

ingezonden. De winnaars zijn nog niet 

bekend maar hieronder alvast een 

voorproefje!  

 

Eindelijk statiegeld op plastic flesjes! 
 

1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. De regering 
maakte in 2018 afspraken met het bedrijfsleven om het aantal kleine 
plastic flesjes dat in het milieu belandt met 70-90% af te laten nemen. Als 
dit niet werd behaald, zou statiegeld ingevoerd worden. Dat is nu het 
geval. Mededankzij metingen door het publiek via apps kon dit vastgesteld 
worden. Jaarlijks gaan zo’n 900 miljoen kleine plastic flesjes over de 
toonbank, zo’n 100 miljoen daarvan belanden in het milieu. De 
inschattingen zijn dat met dit statiegeldsysteem 90% van de plastic 
flessen, zowel klein als groot, wordt ingeleverd. 

 

https://rkleiden.nl/laudato-si/
https://laudatosiweek.org/
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000
https://laudato-si.nl/
mailto:ipcileiden@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 16 tot 23 mei vinden er 

online trainingen plaats rond 

spiritualiteit, duurzaamheid, 

kerkopbouw, sociale actie. Op 

zondagmiddag 24 mei, om 

precies 12.00 u. lokale tijd, 

zullen katholieken overal ter 

wereld in verbondenheid met 

elkaar, met de schepping en 

met de meest kwetsbaren 

hetzelfde gebed uitspreken. 

Laudato Si Wandeling 

Marjolein Tiemens-Hulscher 
heeft een meditatieve Laudato Si 
wandeling ontworpen. Die is op 
de website van Laudato Si 
Nederland te vinden. De 
oorspronkelijke wandeling begint 
in Driebergen, Utrecht, maar is 
heel geschikt om op een mooie 
plek in Leiden te doen!   

https://laudato-si.nl/ 

Laudato Si’ week in de parochie 
16 mei:       Begin Laudato Si Noveen  
 

16-23 mei:   De Laudato Si banner hangt op de  

kerkgebouwen; extra versiering binnen en 

buiten de kerken; informatie over de 

encycliek en kopieën van de Laudato Si 

krant zijn in de kerken te vinden; Laudato 

Si gebedskaarten beschikbaar 

21 mei:        Hemelvaart 

24 mei:   Laatste dag noveen. Om 12 uur lokale  

  tijd  Gemeenschappelijk Gebed.  
  Klokken  luiden! 

 

Laudato Si’ week online (Engelstalig) 
 

16-17 MAY | Laudato Si’ Week Retreat (2 days) 
 

18  MAY | Laudato Si’ at 5. Explore Pope Francis’ 
ground breaking  encyclical on our common home.   

19  MAY | Eco-spirituality Deepening our communion 
with Creation. 
 

20  MAY | Sustainability:  How the Church can  
lead by example. 
 

20  MAY | Advocacy. Learn how you can take part in 
policy-making for a better world. 
 

22  MAY | Social action. Learn how to build 
communities of care.  
 

All sessions will be interactive and collaborative.  
You must register to join these Laudato Si’ Week 
conversations and trainings. 
 

Go to https://laudatosiweek.org/activities/#events 

De tekst van de noveen en 

het Gemeenschappelijk 

gebed vindt u op de website:  

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

 

 

https://laudato-si.nl/
https://laudatosiweek.org/activities/#events
https://rkleiden.nl/laudato-si/


 

 

Gemeenschappelijk gebed bij het vijfjarig 
 jubileum van Laudato si’ 

 

Liefdevolle God,  

Schepper van hemel en aarde en alles wat is, U heeft ons 

gemaakt naar uw evenbeeld en ons de opdracht gegeven zorg 

te dragen voor uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.  

U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed 

te geven, zodat allen gevoed kunnen worden.  

Open onze geest en raak ons hart, dat wij zorg mogen dragen 

voor de gave van uw schepping.  

Help ons te beseffen dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen 

ons toebehoort maar alle toekomstige generaties, en dat het 

onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden. Mogen wij elk 

mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te 

leven.     

Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke 

tijd, vooral de armsten en  hen die het grootste risico lopen 

achtergelaten en vergeten te worden. Vorm onze gevoelens van 

angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop, zodat wij diep van 

binnen een waarachtige ommekeer ervaren.  

Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve 

manieren nabij te zijn, wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen 

van deze mondiale pandemie. Geef ons de moed om open te 

staan voor de veranderingen die nodig zijn op weg naar een 

wereld die ruimte tot leven biedt aan allen. Mogen wij sterker dan 

ooit beseffen dat wij met alles en allen verbonden zijn, mogen 

wij ons laten raken en in beweging komen door de schreeuw van 

de aarde en de schreeuw van de armen.  

 

de aarde en de schreeuw van de armen.  

               We bidden dit door Christus, onze  Heer. 
               Amen. 

 


