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

en Paulus Parochie.  
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Werkgroep LS stelt zich 

voor (deel 2) 
 

Stof tot nadenken 
 

Alles is met alles verbonden 
 

Vorig weekend liepen duizenden betogers door de 

straten van Rotterdam om aandacht te vragen voor 

een beter klimaatbeleid en een groenere levensstijl. Er  

werd ook een verband gelegd tussen het klimaatcrisis en oorlog; de 

aanjagers van de klimaatcrisis zijn ook de aanjagers van oorlog en 

geweld. Er is iets kapot in onze maatschappij. 
 

Dit verband is ook duidelijk te zien in de moord deze maand op 

mensenrechtenactivist Bruno Pereira en journalist Dom Phillips in 

het Amazonegebied. De belangen van de machtigen wogen 

zwaarder dan de rechten van de zwakken. 
 

Paus Franciscus benadrukt dat het 

in ons vermogen is om verandering 

in het systeem te brengen. Gaan wij 

de volgende keer mee lopen? 
 

Victoria Twist,  

Laudato Si’ Werkgroep 

 

“Schepping: ons een zorg” 

Op 18 juni organiseerde het bisdom Rotterdam een 
impulsbijeenkomst rond het thema “Together We” de nieuwe 
driejarige campagne van Caritas Internationalis.  
Uitgangspunt voor deze campagne vormen de encyclieken 
Laudato Si’ en Fratelli Tutti en de verbinding tussen het 
luisteren naar de schreeuw van de aarde en de schreeuw van 
de armen. ‘Together We’ integreert aandacht voor 
duurzaamheid, klimaat en milieu in de diaconale activiteiten 
van parochies op het gebied van armoedebestrijding. 
 

Tijdens de bijeenkomst heeft onze 
eigen Laudato Si’-werkgroep een 
presentatie gehouden met de titel 
Laudato Si’ in de Parochie. Er was 
veel belangstelling voor en wij 
hebben vele medestanders kunnen 
ontmoeten. Het is goed om te weten 
dat wij er niet alleen voor staan! 

 

 Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato Si`”1 

 

 

Daar alle schepselen 

onderling met elkaar 
zijn verbonden, moet 

van ieder ervan de 

waarde met liefde en 

verwondering 
worden erkend en 

hebben wij allen als 

geschapen wezens 

elkaar nodig. 

Laudato Si’ & “Together We”  

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

Global Witness roept bedrijven en overheden ter verantwoording voor hun vernietiging van het 
milieu en hun falen om mensenrechten te beschermen:  https://www.globalwitness.org/en/  
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.globalwitness.org/en/
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ultieme prijs 
 

De wereld is geschokt door 

de brute moorden op Dom 

Phillips en Bruno Pereira in 

het Amazoneregenwoud. 

Pereira was een voorvechter 

voor de rechten van 

stammen diep in het bos wier 

leven wordt bedreigd door 

houthakkers, mijnwerkers, en 

drugssmokkelaars. Phillips  

was een journalist die niet  

bang was om politici aan de kaak te stellen en zijn verhaal aan 

de wereld te vertellen.  
 

Maar deze twee gevallen staan niet op zichzelf. Volgens 

mensenrechtenorganisatie Global Witness waren er in 2020 

meer dan 200 mensen vermoord die hun land en volk 

probeerden te verdedigen tegen agressieve bedrijven en 

regeringen. Dit laat zien dat winst en economische groei 

belangrijker worden gevonden dan mensenrechten en milieu. 

  In het nieuws 

 

 

          Ecotips: Vogelbad 
 

Water is voor alle dieren 

van levensbelang, ook voor 

de vogels. Dus als de 
temperatuur stijgt, vergeet  

niet om een vogelbad of waterschaal in je tuin of 

op je balkon neer te zetten. Zo hebben vogels 
altijd een veilige drinkplek en kunnen ze lekker 

badderen.  

  Werkgroep Laudato Si stelt zich voor: deel 2 van 3 
 

 

Wilbert van Erp 
 

Ik ben lid van de Laudato Si 
werkgroep omdat het een mooie 
manier is om je geloof te koppelen 
aan de wereld om ons heen. 
Geloven mag niet stoppen bij de 
wekelijkse kerkgang. Paus 
Franciscus zegt het zo treffend:  
 

“Verkondig het evangelie,  
desnoods met woorden”.  

De zorg voor de schepselen --  lees mensen die het 
moeilijk hebben -- houdt me bezig.  

 

 

Marlene Falke 
 

Waarom Laudato Si’ ? Geloven en 

goed  zorgdragen voor de 

Schepping die ons is toevertrouwd, 

zijn voor mij twee kanten van 

dezelfde medaille.  

De encycliek en  

daar werk van 

maken vind ik 

een opgave en 

een uitdaging. Er 

kan zoveel meer 

dan je denkt. 

Inspirerend !!!  
Wij zoeken Laudato Si Ambassadeurs in Regio Noord 

en Regio Oost. Meer info via vj.twist@kpnplanet.nl 

  

Laudato Si 

Programma zomer  

2022 
 

Tijdens de zomermaanden 
blijft ons eigen LS-
programma op een laag 
pitje; wij bereiden ons voor 
op de Scheppingsweken 
die op 1 september zullen 
beginnen.  
 

Maar op de website van de 
Franciscaanse Beweging 
vind je tal van  activiteiten 
en de voortreffelijke 
webinars van de Laudato Si 
week zijn nog steeds te 
volgen via internet.  
 

https://franciscaansebew
eging.nl/activiteiten 

 

https://laudatosiweek.org
/allevents/ 

 

 

Kies de Leidse beuk!  

Deze beuk op begraafplaats 

Groenesteeg is genomineerd 

voor de nationale bomen top 
50.  De boom stamt  

waarschijnlijk  uit 1827 en heeft een omtrek van 
bijna 8 meter bereikt.  Je kunt tot 30 juni op de 

boom stemmen via: 

https://www.denationalebomentop50.nl/  

Dom Phillips in de Amazone 

mailto:vj.twist@kpnplanet.nl
https://franciscaansebeweging.nl/activiteiten
https://franciscaansebeweging.nl/activiteiten
https://laudatosiweek.org/allevents/
https://laudatosiweek.org/allevents/
https://www.denationalebomentop50.nl/

