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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 milieu is een collectief 

goed, een erfenis van heel 

de mensheid en een 

verantwoordelijkheid van 

allen. Als iemand er een 

deel van bezit, dan is dat 

alleen maar om het te 

beheren ten nutte van 

allen. 

In dit nummer: 

Voorwoord door p.w. 

Marlène Falke 

Lente Fotowedstrijd 

Wat zegt de Paus? 

Nuttige links 

In het nieuws 

Goed begonnen 

Programma Laudato Si 

Eco-tip van de maand 

                   iVan de Belhamel 
 

      iPasen, een opdracht 

Het Pasen van de Heer is niet alleen een gave 

aan ons.  Zijn Verrijzenis, het nieuwe begin van 

leven, is ook een opgave. Anders gezegd, het 

is een opdracht aan eenieder van ons om op te staan tegen wat 

ten dode is.  
 

De tijd waarin we nu leven, deze Coronatijd, brengt niet alleen 
menselijk lijden met zich mee. Het aan huis gebonden zijn brengt 
voor velen ook een heroriëntatie met zich mee op leven, geloof en 
goed. Onze zorg voor de Schepping en de Schepselen hoort daar 
onlosmakelijk bij.  
 

In het kader van de opdracht van Pasen zou een vraag kunnen 
zijn: ‘Wat  ligt binnen ons vermogen om  duurzaam te leven en bij  

te dragen aan een eerlijke 
verdeling van welvaart ?  Het 
Pasen van de Heer is groots en 
alomvattend. Ons antwoord op de 
opdracht mag klein zijn, stap voor 
stap. 

 

Marlène Falke,  Pastoraal 

Werker 

“Schepping: ons een zorg” 

Op dit moment mogen wij helaas niet bij 
elkaar komen. Maar onze liefde voor God, 
voor onze medemensen en voor de natuur 
gaat altijd door. Vooral tijdens deze prachtige 
lente kunnen wij God in de natuur prijzen en 
genieten van zijn wonderbare schepping.  

 

Daarom vragen wij u om mee te 
doen met de Laudato Si Lente  
Fotowedstrijd. Wij vragen u, de volgende keer dat u  

een wandeling doet of in uw tuin zit, foto’s van de planten 
en/of dieren in uw omgeving te maken en met ons te 
delen. Voor de beste foto’s is er een prijs.  
 

Wilt u mee doen? Stuur dan uw  
foto’s op naar:  

petrusenpaulusleiden@gmail.com  
onder vermelding van: ‘Fotowedstrijd’. 
Inzenden van foto’s kan tot 8 mei.  
Veel succes!  

Lente Fotowedstrijd   

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

De Global Catholic Climate Movement (GCCM) wil alle 1,2 miljard katholieken bij Laudato Si 

betrekken. Ga naar hun inspirerende website: www.catholicclimatemovement.global .                                  
1De tekst van de encycliek vind je op www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000   

 

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


  
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Eco-tips 
 

Een duurzame  vervanger 
voor kaaspapier en plastic-

folie is de “ Bee’s Wrap”, 

een doek van biologisch 

katoen geïmpregneerd 

met bijenwas, biologische 

jojoba-olie en boomhars. 

De doeken gaan ongeveer 

een jaar mee en zijn 

biologisch afbreekbaar. 

Te koop bij Ekoplaza of 

online.  

 

 

 

 

 
(Met dank aan Eva Kessler) 

Interview met de twee Wilberts in het KN 
Na aanleiding van de enquête over duurzame parochies 

(zie Laudato Si Nr. 5) hebben de twee Wilberts een 

interview over ons Laudato Si project aan het Katholiek 

Nieuwsblad gegeven. Met in de achtergrond de 

bijenkorven van de Sint Petrustuin, legden ze uit hoe wij 

door de encycliek geïnspireerd zijn om in de parochie 

groene initiatieven te ondernemen.  
 

Zo vertelden ze over onze start 

dag  op 1 september en 

uiteraard over deze krant. 

Wilbert van Erp: “[Wij willen] als 

kerk … laten zien dat wij er toe 

doen.” Door bescheiden stapjes 

in de goede richting te zetten, 

kunnen wij mensen aanzetten 

om zelf iets te doen en uiteraard 

als kerk een goede voorbeeld 

geven.  
 

Het interview is te vinden in het Katholiek Nieuwsblad  van 4 april. 

Goed begonnen is half gewonnen 
 

Alle eetgewoontes in een keer veranderen gaat me niet lukken, dus ik ben begonnen met het 
ontbijt . Maar het wordt ons niet makkelijk gemaakt om verantwoordelijke keuzes te maken. Als 
Britse drink ik ’s ochtends thee maar hoe zit het met die theezakjes? Natuurlijk vermijd ik de  

piramide kunststof variant, maar uit onderzoek blijkt dat ook in sommige ‘papieren’ 
theezakjes plastic verwerkt is. Het staat niet op de verpakkingen en de 
consument is er dan ook niet van op de hoogte. Hierdoor komt er plastic in 
het milieu terecht en mogelijk ook in het lichaam. De oplossing? Koop dan  

   losse thee en gebruik een thee-ei of theezeefje. Meestaal is losse thee ook 
verser en bevat meer gezonde antioxidanten. Win-win dus!      Victoria Twist 

Victoria Twist 

Klimaatactie in Coronatijd 
 

Op vrijdag 17 april heeft Extinction 
Rebellion een aparte demonstratie in 
Den Haag gehouden. Vanwege de 
coronamaatregelen konden de 
klimaatactivisten niet fysiek aanwezig 
zijn. In plaats daarvan werden ze op 
het Plein voor de Tweede Kamer 
door 1029 paar schoenen 
vertegenwoordigd. “Onze lege 
schoenen staan voor de afwezigheid 
van burgers in de besluitvorming over 
het klimaat,” zegt de woordvoerder. 

 

Wereldwijd Laudato Si Programma april / mei 

22 april                 Dag van de Aarde (Earth Day) 
Ook in uw tuin      Op deze dag wordt op positieve wijze aandacht  

     igevraagd voor de wereldproblematiek rondom 
                             natuur, milieu en klimaatverandering. Bezinning 

     en plezier staan hierbij voorop.  In Nederland  kan 
     je mee doen met de nationale zaaidag. 
                       (zie Laudato Si Nr. 7)  

 

 
 

16-24 mei      iLaudato Si Week 

Online                   Wij herdenken dat de encycliek Laudato Si’  

                        precies vijf jaar geleden werd gepubliceerd door  

online workshops en vieringen te houden.   

Een programma voor Regio-Zuid is in 

ontwikkeling. Paus Franciscus roept in een kort 

bericht allen op mee te doen. Klik op de link: 
 

www.youtube.com/973820ad-8408-42eb-93bd-d841e111be8a  
 

Laudato Si gemist? Ga naar onze website voor alle nummers 

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

Deze maand in het nieuws 

http://www.youtube.com/973820ad-8408-42eb-93bd-d841e111be8a
https://rkleiden.nl/laudato-si/

