
NR. 27 FEBRUARI 2022 & DE 40-DAGENTIJD (1) 

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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Stof tot nadenken 
 

Een nieuwe lente, een nieuw begin 
 

Red het klimaat, leeg die mailbox! Met deze kop boven 

hun GROEN pagina vroeg het Leidsch Dagblad 

aandacht  voor de milieu impact  van het  versturen èn  

het bewaren van oude mailtjes. Wist u dit? Ik had daar nog nooit bij 

stilgestaan. Maar de wereldwijde 'carbon footprint' van e-mails is 

een enorme energieslurper. E-mails uit bijvoorbeeld 2016 staan 

opgeslagen in de cloud, een server in een data center, dat stroom 

verbruikt. De mailbox moet dus leeg!  
 

Weer een kleine stap die eenieder van ons 

kan zetten voor ons Gemeenschappelijk Huis. 

Minder energieverbruik. En er waait meteen 

een frisse bries door je leven. Terwijl je door 

je geschiedenis van gisteren scrolt, zie je  

waar je allemaal mee bezig was en met wie. En waar je in het pas 

begonnen jaar graag naar toe zou gaan...si Dieu le veut.  

 

Micheline Modde ofs en lid Laudato Si’ Werkgroep 

 

“Schepping: ons een zorg” 

Het is een oude traditie in de Kerk om de 
verstrijking van de seizoenen te 
markeren met de zogenoemde 
Quatertemperdagen. De naam is afgeleid 
van het Latijnse quatuor tempora wat 
‘vier jaargetijden’ betekent. Op die dagen  
danken wij God voor de gaven van de natuur en bidden wij dat wij 
zuinig met deze gaven mogen omgaan en met elkaar delen. Naast 
bidden wordt ook gevast. (Probeer op die dagen minder vlees te 
eten en niet te snoepen.) Volgens traditie wordt ook op deze dagen 
gebeden voor mannen die zich voorbereiden voor het 
priesterschap.    
 

De quatertemperdagen zijn altijd drie dagen (woensdag, vrijdag en 
zaterdag) in dezelfde week. De eerste quatertemperdagen vallen  in 
de tweede week van maart. In Nederland valt de woensdag samen 
met de protestantse Biddag voor Gewas en Arbeid. De werkgroep 
Laudato Si’ nodigt u uit om mee te doen met drie korte 
gebedsmomenten: om te bidden voor de Schepping en de 
Schepselen.  Zie het LS programma voor de link.  

 

 Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato Si`”1 

 

“Van de meest weidse 

panorama’s 

tot de zwakste vormen 

van leven is de natuur 

een voortdurende bron 

van 

verwondering en 

eerbied. Zij is bovendien 

een voortdurende 

openbaring 

van het goddelijke” 

Quatertemperdagen 

              Link van de maand                              Onze Website: https://rkleiden.nl/laudato-si/      
 

Milieucentraal geeft praktische informatie over duurzaamheid: https://www.milieucentraal.nl/  
 
1De integrale tekst van de encycliek “Laudato Si`” is te vinden op  
www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf  

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


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steekschuim is gif! 
De Anglicaanse kerk buigt zich 

over een voorstel om  naast 

geïmporteerde bloemen ook 

steekschuim in hun kerken te 

verbieden. Steekschuim (oase) 

is niet composteerbaar, niet 

recyclebaar en het is giftig voor 

mensen en dieren. Doordat het 

in veel bloemschikkingen wordt 

gebruikt is oase een grote bron 

van milieuvervuiling in de vorm 

van micro-plastics.  Dus gooi  het 

nooit in het biobakje en zorg dat 

kleine stukjes niet in het 

rioolsysteem komen door bv. een 

theedoek of oude kussensloop te 

gebruiken als filter. Natuurlijk is 

het nog beter als je steekschuim 

helemaal uit je huis verbant.  

 

Valentijnsdag 
Voor veel stellen was 14 februari 

een belangrijke datum die werd 

gevierd met o.a. het geven van 

bloemen. Maar waar kwamen die 

bloemen vandaan?  
 

Over de laatste jaren hebben 

Nederlandse bedrijven hun 

productie naar Afrikaanse landen 

verlegd, gelokt door het warmere 

klimaat en de lage lonen. Oftewel 

deze industrie de lokale bevolking 

kansen biedt, is de meeste arbeid  

slecht betaald, tijdelijk en niet verzekerd. Ook is het 

moeilijk om te controleren of er met gif wordt gespoten en 

of het gebruik van schaars water de voedselproductie in 

gevaar brengt. Bovendien worden de bloemen met het 

vliegtuig over de hele wereld geëxporteerd. Dit jaar was de 

vraag naar valentijnsbloemen zo groot dat de Keniaanse 

regering toestemming heeft gegeven voor tientallen extra 

vrachtvluchten. Zo worden tonnen goedkope rozen naar 

Europa getransporteerd voor deze ene dag.  
 

Met een beetje fantasie kan je toch duurzame 

alternatieven kiezen. Zo kreeg mijn Valentijn een 

bescheiden bos rode tulpen met wilgenkatjes: bloemen 

van het seizoen én van Nederlandse bodem. 
 

Victoria Twist 

  Over bloemen gesproken 

 

Franciscus in beeld deel 1: Interview met Eliza 

Oudshoorn van de Heilige Lodewijkkerk 
 

Hoe komt het Franciscusbeeld hier in de H. Lodewijk? 

Achterin mijn rugzak, meegenomen uit Assisi. Je hebt daar 

allerlei winkels met beelden. Dit beeld zie je in Nederland niet 

zoveel, terwijl er in Italië veel van verkocht zijn. Ik ben een 

Franciscus fan. Het beeld past hier, het is niet te groot. En ik 

vind het ook leuk dat het een jongere Franciscus is.  
 
 

Wat betekent het Franciscusbeeld voor jou? 

Bij toeval kwam ik in Assisi, bleef daar en ging me in Franciscus 

verdiepen. In Nederland is hij vooral bekend als een beetje 

middeleeuwse hippie. Maar Franciscus was zo'n radicaal 

gelovige. Er wordt bijvoorbeeld van hem gezegd dat hij voor 

soberheid was, maar er moesten gouden schalen komen voor 

de Eucharistie!  Hij is  ook  een  Eucharistische  heilige  die  

middenin de Kerk staat. Dat belangrijke aspect van Franciscus leer je kennen, naarmate je je er 

meer in gaat verdiepen. Hij herinnert ons eraan om 100% te gaan voor Onze Lieve Heer en Zijn 

Kerk. Ik ben blij dat het beeld hier staat. Soms verwijst de pastoor in zijn preek naar hem. 

Franciscus is er een klein beetje bij. En ik blijf hem ook mooi vinden. 
 

Micheline Modde 

Storm Eunice 
 

Storm Eunice is genoemd naar 

Eunice Foote, de Amerikaanse 

vrouw die als eerste opperde dat 

een toename van CO2 in de 

atmosfeer tot de opwarming van 

de aarde zou kunnen leiden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Winnaar  Eerste  Prijs Zilveren Camera  
 

 

De Zilveren Camera is de meest prestigieuze prijs voor 
fotojournalistiek en documentaire fotografie in Nederland. Henk 
Wildschut heeft met zijn serie over proefapen de eerste prijs 
gewonnen in de categorie Natuur en Wetenschap. Wildschut: 
“Elk coronavaccin dat op de markt komt is eerst getest op apen. 
In Nederland worden zulke dierproeven gedaan bij het 
Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk. Voor de 
Volkskrant volgde ik samen met journalist Maartje Bakker twee 
proefapen, Chip en Dip, in het hele testproces van selectie tot de 
uiteindelijke euthanasie. Het BPRC heeft voor corona-onderzoek 
een vergunning voor het gebruik van 358 resusapen. De apen 
Chip en Dip zijn daar twee van. Deze apen zijn de onbekende 
helden in onze strijd tegen de pandemie.”    
 

Bron Stichting de Zilveren Camera 
 

 

  Eco-tips 
 

Wil je verantwoord 

bloemen kopen? Op de  

website van de 

Transformisten  is te 

zien waar je Fair Trade 

bloemen, biologische 

bloemen en bloemen 

van het seizoen kunt 

vinden. 

www.detransformisten
.be/artikel/waar-blije-
bloemen-kopen 

 

Laudato Si Programma voor maart 2022 
 

Wo  9 maart     Gebed voor de Schepping op de quater-        
Vr   11maart     temperdagen met pw Marlène Falke 

Za 12 maart     Elke dag online om 17.00 uur. Online via Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/82478748433?pwd=SUxsTDdBUE1MQmQ

vTVJkdkFNZXUrQT09 

Za 12 maart     Vriendjes van Franciscus: kindercatechese 
Hartebrugkerk   40-dagenactiviteit. Thema: “De Woestijn 
14 uur               Kinderen vanaf alle leeftijden van harte welkom 
 

Za 19 maart     Landelijke Opschoondag 
Sint Petrus       Ploggen (Afval oprapen op een actieve manier!) 
10-11 uur 
 

Wo 23 maart    Soep uitdelen voor de Vastenactie 
Do  24 maart    In het  Geluid v Zuid voor maart en op de  
SP, LG, HB       website vind je informatie over tijden en locaties 
 

Vrij 25 maart    Franciscaanse verhalen: Verhalen over hoop  
Online               vreugde, geduld en nog meer. Georganiseerd   
15 tot 16.15u    door de Franciscaanse Beweging. Aanmelden   
                         via: info@franciscaansebeweging.nl  
 

 

  In het nieuws 

Verbonden met het heelal 
 

Kunstenaar Daan Roosegaarde  en UNESCO  Nederland  gaan  deze  zomer  de  lichten  in het  
centrum van Leiden voor maximaal een uur uitschakelen. Na 
Franeker is Leiden als tweede stad uitgekozen om mee te 
doen met het project “Seeing Stars.” Zoals tachtig procent 
van de wereldbevolking leven wij hier in Nederland onder 
een door kunstlicht vervuilde hemel en kunnen de 
schoonheid van het Universum niet ervaren. Kathleen 
Ferrier van de UNESCO: “Het  kijken naar  de sterren maakt  
dat je je verbonden voelt met elkaar, we zijn ten slotte  
allemaal onderdeel van dezelfde kosmos.” Het is de bedoeling dat Seeing Stars deel wordt van 
het programma van Leiden City of Science 2022. Meer informatie volgt t.z.t. Watch this space! 
V.T. 

 

De hele reeks foto’s is op de website van de Volkskrant te zien. 
Waarschuwing: Verontrustende beelden. Niet geschikt voor kinderen. 

 

http://www.detransformisten.be/artikel/waar-blije-bloemen-kopen
http://www.detransformisten.be/artikel/waar-blije-bloemen-kopen
http://www.detransformisten.be/artikel/waar-blije-bloemen-kopen
https://us02web.zoom.us/j/82478748433?pwd=SUxsTDdBUE1MQmQvTVJkdkFNZXUrQT09
https://us02web.zoom.us/j/82478748433?pwd=SUxsTDdBUE1MQmQvTVJkdkFNZXUrQT09
mailto:info@franciscaansebeweging.nl


 

 

Bid met ons mee op 

de quatertemperdagen 

Op deze drie speciale 
dagen aan de vooravond 

van de lente gaan wij 
bidden voor de Schepping 

en de Schepselen. De 
korte gebedsmomenten 

worden geleid door 
Pastoraal werker Marlène 
Falke. U kunt meedoen 
via Zoom. Elke dag van 

17 tot 17.15 uur 
 

https://us02web.zoom.us/j/8247

8748433?pwd=SUxsTDdBUE1

MQmQvTVJkdkFNZXUrQT09 

 

1. Ruim je e-mails op en 
verminder je energie 
verbruik door te vasten op 
Sociale Media. 

 

2. Kook of bak alles zelf deze week.  
     Dus geen kant-en-klaar maaltijden! 

 

3. Lees de Encycliek Laudato Si’!  
 

4. Schrijf een brief aan een zieke of eenzame 
persoon. 

 

5. Deze week geen vlees eten 
 

6. Kom dichterbij de Schepper  
     tijdens een wandeling in de natuur 

 

Vaak werkt een stapje-voor-stapje aanpak 
beter dan een alles-in-één-keer strategie. Kies 
elke week één of twee nieuwe uitdagingen. 
Hier noemen wij een aantal voorbeelden. 
 

Zie ook de goede voornemens  
in Laudato Si Krant Nr. 26.  

zondag 
6 maart 

f 

zondag 
13 maart 

f 

zondag 
20 maart 

f 

Week 2  

 

Week 1  

 

Bid- en 

reflectie-dagen. 

Wat zijn jouw 

keuzes? 

Week 3  

Zondag Laetare 
 27 maart 

(Halfvasten) 

HANDREIKING VOOR DE 40-DAGENTIJD 2022  

DEEL 1: ASWOENSDAG TOT ZONDAG LAETARE 

Aswoensdag 
2 maart 

f 

Quatertemperdagen 

• woe 9 maart 

• vrij 11 maart 

• zat 12 maart 

     
     zomertijd begint 

 
     de lente begint 

19/3 Nationale 
Opschoondag 

 

Voor de tijden van vieringen op 
Aswoensdag in onze kerken zie de 

nieuwste Rondom Petrus en Paulus. 
https://rkleiden.nl/   

 

https://us02web.zoom.us/j/82478748433?pwd=SUxsTDdBUE1MQmQvTVJkdkFNZXUrQT09
https://us02web.zoom.us/j/82478748433?pwd=SUxsTDdBUE1MQmQvTVJkdkFNZXUrQT09
https://us02web.zoom.us/j/82478748433?pwd=SUxsTDdBUE1MQmQvTVJkdkFNZXUrQT09
https://rkleiden.nl/

