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

Petrus en Paulus Parochie  
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Stof tot nadenken 

Ons geschenk aan het Kind 
De laatste weken is het beleid rond milieu regelmatig 

in het nieuws geweest. In de politiek gaat het daarbij 

om de normen: de wetgeving. Paus Franciscus  

vertrekt In zijn encyclieken Laudato Si’ en Fratelli Tutti vanuit een 

ander perspectief. Het perspectief van de waarden. Tot de waarden 

behoort het weten dat de Schepping ons van Godswege is 

toevertrouwd, ze is niet van ons. De zorg voor dit gezamenlijke huis 

is dan ook niet alleen een zaak van actie – van dingen doen - maar 

ook van het onderhouden van onze relatie met de Schepper.  
 

In de geboorte van het Kind buigt God zich naar 

ons toe, deelt Hij in de kwetsbaarheid van ons 

mens-zijn. Als wij straks met de Herders en 

Wijzen opgaan naar de stal in Bethlehem laat 

ons gebed en doen wat goed is het geschenk 

zijn dat wij in antwoord daarop te bieden hebben. 
 

Zalig Kerstfeest. 
 

pw Marlène Falke Belhamel van Zuid 

 

“Schepping: ons een zorg” 

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

Voor actueel nieuws over biodiversiteit ga naar de website van de Universiteit van Wageningen: 
https://www.wur.nl/nl/themas/biodiversiteit/biodiversiteitstop-cop15.htm  
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  
  

Op zaterdag 26 november ging Micheline en Victoria naar 

Rotterdam voor de uitreiking van de Elisabethcertificaten. Mgr. van 

den Hende heeft deze certificaten uitgereikt aan twintig diaconale 

activiteiten die zich richten op de zorg voor de aarde en de armen. 

Drie Leidse projecten kregen erkenning van het bisdom: de 

werkgroep Laudato Si voor haar activiteiten rond de zorg voor de 

Schepping; catecheseclub “De Vriendjes van Franciscus” en de 

Ouderensoos van de Hartebrugkerk.   
 
 

Naast de toespraak van de 

bisschop over de katholiek 

sociale leer, was het ook 

zeer inspirerend om over 

de vele andere activiteiten 

in ons bisdom te horen en 

de initiatiefnemers over 

lunch en koffie te mogen 

ontmoeten.  

 

Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato Si`”1 

 

God van liefde, toon ons 

onze plaats 

in deze wereld 

als instrumenten van  

Uw liefde voor alle  

wezens van deze aarde, 

want geen enkel van hen 

wordt door U vergeten. 

Elisabethcertificaat voor Laudato Si’   

https://rkleiden.nl/laudato-si/
https://www.wur.nl/nl/themas/biodiversiteit/biodiversiteitstop-cop15.htm
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf


  
   

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

Bubble Barrier Earthshot Finalist 
 

Niemand ontkent dat de uitdaging groot is: 

hoe kunnen wij onze planeet redden? Maar 

gelukkig zijn er over de hele wereld 

toegewijde en vindingrijke mensen die deze 

uitdaging aandurven. De beste  initiatieven 

worden elk jaar gekozen voor ondersteuning 

door de Earthshot stichting. Dit jaar is de 

Nederlandse initiatief de Great Bubble Barrier 

een van de finalisten. 
 

Lezers van de Laudato Si krant zullen weten 

dat onze eigen parochiaan, Claar-els van 

Delft, nauw verbonden is met één van hun 

projecten namelijk de Limes Bubble Barrier, 
de nieuwe 

bellenscherm 

in de  

monding  

van de  

Rijn in 

Katwijk. 

bellenscherm 

  

In het Nieuws 

Laudato  
Si Programma  
januari 2023 
 

Bijeenkomst Orde van 
Franciscaanse Seculieren  
woe 11 januari 13 tot 16u in de  
Antoniuskerk 
 

Catecheseclub de Vriendjes  
van Franciscus za 14  
januari 15.30 tot 17u in de 
Hartebrugkerk 
 

Vergadering werkgroep  
Laudato Si di 24 januari 
in de Sint-Petrus. 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

De Limes Bubble Barrier is het eerste 

bellenscherm in de monding van een rivier ter 

wereld. Hij zorgt er voor dat er minder plastic in 

de Noordzee terechtkomt. Want ja, onze eigen 

Rijn is een grote bron van vervuiling.  
 

Veel mensen hebben zich bijna 5 jaar ingezet 

   om dit project te kunnen realiseren. Hun  

     verhaal is te lezen op de website van  

       Coast  Busters: https://www.coastbusters.nl/ 

      Info over de Great Bubble Barrier vind je 

          op https://thegreatbubblebarrier.com/?lang=nl  

            Voor meer te over Earthshot ga naar: 

              https://earthshotprize.org/  

  Twee 

  Kerst- 

gedachten 

van de Paus 
 

1) De soberheid van de kerststal doet ons dan denken aan de ware  
          rijkdom van Kerstmis, los van alle consumptie en commercie.        
             “Als we Kerstmis echt willen vieren, dan moeten wij door  

                                        de kerststal de verrassing en verbazing van de  
                         kleinheid van God ervaren, die niet in pracht 
                              en praal, maar in de armoede van een 
                                              stal wordt geboren.”   

2)“Het is goed om Kerstmis te 
vieren, om feestjes te houden … 

 maar laten we het niveau van de  
kerstuitgaven verlagen… met meer 

 bescheiden                     geschenken. 
                                                Laten we wat       we besparen 
                                               naar het                        Oekraïense 
                                             volk        sturen,  
                                           dat zo               lijdt.” 

  
 
 

             Nieuwjaarsvoornemen?   
 

Generaties lang hebben katholieken op vrijdag geen vlees 
gegeten. Mgr. Lohmann, referent van de Duitse bisschoppen 
voor milieu en klimaat, heeft deze maand een oproep gedaan 
om minstens één vleesvrije dag per week opnieuw te 
ontdekken. Lohmann: “Het is de moeite waard om praktijken die  

verankerd zijn in het christendom, zoals vasten op bepaalde tijden en 
vleesloze vrijdagen, opnieuw te ontdekken.” Volgens de bisschop is de 
grootschalige landbouw te eenzijdig en gericht op de 
vleesproductie. “Gezien de ecologische impact en de honger in de wereld 
is dit onaanvaardbaar. Tegelijkertijd veroorzaakt die monocultuur ernstige 
schade aan de biodiversiteit.”  

 

                 Eco-tips 
 

            Maak een  
          kerstboom 
            voor de  
             vogels en behang  hem met allerlei 
               voedzame lekkernijen! 

Biodiversiteitstop  
 

Aan het einde van de 
COP 15 top in Montreal 
werd afgesproken dat in 
2030 zeker 30 procent 
van al het land en water 
op aarde beschermd 
gebied moet zijn. Een 
doorbraak voor de 
natuur! Op dit moment 
heeft bijna 16% van het 
land en ongeveer 8% 
van zeeën en oceanen 
zo’n beschermde status.  

https://www.coastbusters.nl/
https://thegreatbubblebarrier.com/?lang=nl
https://earthshotprize.org/

