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

en Paulus Parochie  
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Programma Laudato Si’ 
 

Stof tot nadenken 
 

Visoenen en dromen 
 

Onlangs zijn we gevraagd om te reflecteren over 

een visie – een visie over de toekomst van onze 

parochie. Want je gaat niet samen op reis voordat  

je met elkaar eens bent over de bestemming. Een visie is een 

aspiratie voor de toekomst, met een verlangen om die te realiseren. 

Dit verlangen is het vuur dat je tot actie aanzet en voorkomt dat je 

de moed verliest. 
 

In de encycliek Laudato Si’ vergelijkt Franciscus de visie van de 

marktgedreven consumptiemaatschappij met de visie van de 

integrale ecologie. Hij vraagt ons om de wereld met nieuwe ogen te 

zien in al haar schoonheid en kwetsbaarheid en tot bekering te 

komen, “een verandering van het hart.” Zijn visie is uiteraard het 

koninkrijk van God zoals verwoord in het slotgebed van de 

encycliek:  
 

“Heer, doordring ons met uw macht en 
uw licht, om ieder leven te beschermen, 
om een betere toekomst te bereiden, 
opdat uw Rijk kome, het Rijk van 
gerechtigheid, vrede, liefde en 
schoonheid.” 

 
 

Victoria Twist,  Laudato Si’  Werkgroep 

 

“Schepping: ons een zorg” 

Nuttige links         
                    
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  

Onze 

Website 
 

https://rkleiden.

nl/laudato-si/      

 

10 jaar Paus Franciscus  
Het is precies 10 jaar sinds Jorge Bergoglio tot 

paus is gekozen, de eerste niet-Europese paus 

sinds de achtste eeuw! Hij heeft laten zien dat 

hij geen wereldvreemde theoloog is, maar een 

herder die dichtbij de schapen wil zijn. Hij 

verweeft oude en moderne bronnen van 

wijsheid om een geloofsvisie te inspireren die 

gerechtigheid, vrede en zorg voor de schepping nastreeft. 

Moge hij nog veel jaren doorgaan met het vormgeven van zijn 

hervormingsvisie, een visie om inspiratie te bieden voor het 

heden en hoop voor de toekomst. 

 

Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato Si`”1 

 

De ecologische cultuur kan 

niet tevreden zijn met een 

serie deelantwoorden 

op de problemen die zich 

met betrekking tot 

milieuschade…voordoen. 

Het zou een andere kijk, een 

ander denken, een andere 

politiek, een andere 

opvoedkundig programma, 

een andere levensstijl en een 

andere spiritualiteit 

moeten zijn… [LS111] 

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


  
   

      
 

 

   

 

 

 

 

   

In het Nieuws 

Laudato Si Programma maart / april 
 

vrijdag   Wijs met Franciscus: Het geestelijke advies 

24  maart           van Franciscus Franciscaanse Beweging 

Online 15 tot      Aanmelden uiterlijk woensdag 22 maart via 

16.15 uur           info@franciscaansebeweging.nl 
 

zaterdag    Studie- en bezinningsmiddag: Wat een geluk   

15 april              wanneer je wandelt op Gods paden  

Den Bosch         Franciscaanse Beweging. Meer informatie:  

  https://franciscaansebeweging.nl/activiteiten  
 

In maart en april doen de Vriendjes van Franciscus mee met de 

Paasactiviteiten van de parochie 

 

Oceanenverdraag (High Seas Treaty)  
 

Na bijna twintig jaar onderhandelen, hebben de leden van 

de Verenigde Naties op 4 maart 2023 een historisch 

akkoord bereikt over het beschermen van de oceanen. Het 

gaat om de internationale wateren, de grote oceanen, 

waarvan op dit moment slechts één procent een 

beschermde status heeft. Met het verdrag moet 30 procent 

van de zee in 2030 beschermd gebied zijn. Het verdrag 

moet de biodiversiteit van de oceanen beschermen tegen 

vissen, diepzeemijnbouw, of andere manieren van 

vervuiling. 

De Europese Unie heeft 40 miljoen 

euro toegezegd als bijdrage voor 

de verdere afhandeling en 

vaststellen van punten uit de 

overeenkomst. 

App van de maand: 

“Questionmark” 
 

Wat ga je voor je Paasontbijt 

kopen? Biologische eitjes en 

Fair Trade hagelslag?  Maar 

soms is het moeilijk om de 

juiste keuzes te maken. Hier 

is een app om je te helpen. 

Scan het etiket van je 

gekozen product om te zien 

hoe het op het gebied van 

milieu, mensenrechten en 

dierenwelzijn 

scoort.  

De app bevat 

ook leuke 

filmpjes en 

extra  

informatie.  

Questionmark  is geschikt  

voor iOS en  Android.  

ReShare Store op de 

Haarlemmerstraat 
 

Het Leger des Heils heeft 

sinds februari een winkel 

op de Haarlemmerstraat in 

Leiden. Daar kan je 

tweede hands/ vintage 

kleding kopen. Ook 

verkoopt de winkel 

bepaalde merken uit 

reststromen. Er is een 

aparte dames-, heren-, 

kinderen- en vintage-

gedeelte. De winst gaat 

naar projecten van het 

Leger des Heils. Voor 

meer informatie ga naar:  

www.resharestore.nl  

 

Tips voor de 40 dagentijd (vervolg)  

• Ga naar buiten met je Bijbel en bid de vier Scheppingspsalmen: 
Die zijn nummers 8, 19, 29, and 104. 
 

• Download de “Duurzame Bucketlist” van Micha Nederland en kies 
een paar dingen om (niet) te doen tijdens de vastentijd. 
https://www.michanederland.nl/duurzaamheid-en-
schepping/nieuw-duurzame-bucketlist/  
 

• Doneer iets aan je plaatselijke voedselbank!  

mailto:info@franciscaansebeweging.nl
https://franciscaansebeweging.nl/activiteiten
http://www.resharestore.nl/
https://www.michanederland.nl/duurzaamheid-en-schepping/nieuw-duurzame-bucketlist/
https://www.michanederland.nl/duurzaamheid-en-schepping/nieuw-duurzame-bucketlist/

