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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.  
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Van de Belhamel 
Geroepen tot rentmeesterschap  

Aan het begin van de Scheppingstijd hebben 

drie kerkelijke leiders,  paus Franciscus, de 

oosters-orthodoxe patriarch Bartholomeüs I  

en de anglicaanse aartsbisschop Justin Welby een gezamenlijke 

oproep geschreven om anders te leven, met meer oog voor milieu, 

klimaat en elkaar. Met een verwijzing naar Deuteronomium 30 vers 

19 is hun oproep: ‘Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en 

die van uw nakomelingen’.  
 

Tijdens een Kamerdebat de stond een kamerlid op in verzet tegen 

alle voorgenomen maatregelen t.b.v. het klimaat. ‘Of de kamer wel 

wist wat voor een klein landje we waren of ze wel begrepen hoe 

weinig effect onze inzet heeft’. Het vormt een schril contrast met de 

oproep van deze kerkelijke leiders. Een ecologische bekering vraagt 

om een persoonlijke gelovige verandering van mentaliteit. We zijn 

geroepen tot rentmeesterschap in de naam van onze Schepper. Het 

is de hoogste tijd om die roeping waar te maken.  
 

Marlène Falke,  Belhamel van Zuid 
Bron: www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Gezamenlijke-Boodschap-voor-

de-Bescherming-van-de-Schepping.pdf   

 

“Schepping: ons een zorg” 

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

Nieuwe naam, nieuwe website. De Global Catholic Climate Movement (GCCM) heet voortaan 

the Laudato Si Movement : https://laudatosimovement.org/  
1De integrale tekst van de encycliek “Laudato Si`” is te vinden op https://www.rkkerk.nl/  

www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf  

  

Onze Laudato Si activiteiten hebben de lokale 

pers gehaald! Wilbert van Erp, vicevoorzitter van 

ons kerkbestuur en lid van de Laudato Si 

werkgroep, heeft een informatief artikel 

geschreven voor het Leids Nieuwsblad. In het 

stuk verwees hij naar de vele kleine stapjes die  

wij  als  parochie  zetten om  beter  voor  de  Schepping  en  de    

Schepselen  te  zorgen.  

Hij noemde o.a. het 

ploggen op land en op 

het water, de bijen van 

de  Sint  Petrustuin  en  

uiteraard de vieringen in 

deze Scheppingsperiode waarin wij bidden voor een betere wereld.  
 

Het artikel is terug te vinden in het LN van 16 september.  

https://buijzepers.nl/archief-leids-nieuwsblad-stad/  

Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato Si`”1 

 

Ik geloof dat [de 

Heilige]Franciscus het 

voorbeeld bij uitstek is 

van de zorg voor wat 

zwak is, en van een 

integrale ecologie, die 

met vreugde en 

authenticiteit wordt 

beleefd. 

Laudato Si in het nieuws 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Gezamenlijke-Boodschap-voor-de-Bescherming-van-de-Schepping.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Gezamenlijke-Boodschap-voor-de-Bescherming-van-de-Schepping.pdf
https://rkleiden.nl/laudato-si/
https://laudatosimovement.org/
https://www.rkkerk.nl/
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf
https://buijzepers.nl/archief-leids-nieuwsblad-stad/


  
   

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Laudato Si Programma voor oktober  2021 
 

   

 
Zo 26 sept         Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen 
 
Vrij  1 okt           Laudato Si Mondiaal Gebed van de Paus  
Online  (1)          Thema: Het voorbeeld van de H. Franciscus 
 
Zo 3 okt             Franciscusviering in onze kerken 
S. Antonius           9.30 uur  Met aandacht voor de schepping 
Hartebrug           11.15 uur  Met zonnebloemprocessie  
 
Ma 4 okt             Feest van de H. Franciscus van Assisi 
Maria M.             Eucharistieviering met de Orde van  
19.30 uur            Franciscaanse Seculieren. Iedereen is welkom 
 

Sluiting scheppingsperiode. Online mondiaal gebed (zie 
rubriek ‘De Oikos van God’ 

 

Za 7 okt             Catecheseclub De Vriendjes van Franciscus  
Hartebrug           15.30 – 17uur. Kinderen vanaf groep 5 welkom 
 

(1) Link via: 
https://catholicclimatemovement.global/global-laudato-si-monthly-prayer-
services/ 

 

 

Eco-tips  
 

Gebruik je Google om te 

zoeken op het internet?  
Er zijn ook milieu-

vriendelijke  alternatieven 
zoals de zoekmachine 

Ecosia.  De inkomsten van 

je zoekopdrachten worden 
gebruikt om bomen over de 

hele wereld te planten. En 

omdat zoekopdrachten zelf 
CO2 uitstoten, worden deze 

ook gecompenseerd.     

         www.ecosia.org   
     (Met dank aan Sabrina)  

 

Wat is de klimaattop? 
 

Een van de belangrijkste milieuconferenties van de 

afgelopen jaren wordt 1 tot 12 november in 

Schotland gehouden – COP 26.  COP staat voor 

‘conference of the parties’ ) de partijen die het VN-

klimaatverdrag hebben ondertekend. En dat zijn 

bijna alle landen op aarde. De wereldleiders komen 

bij elkaar om de concrete plannen bekend te maken 

waarmee ze de doelstellingen van het akkoord van 

Parijs zullen halen. Kortom hoe wij de huidige 

klimaatcrisis kunnen aanpakken.  
 

Twee belangrijke acties in de aanloop naar de klimaattop 

 

Actie 1: Teken de petitie!   
 

Met steun van de Paus heeft de Laudato Si’ Movement  
een petitie opgesteld die ze wil aanbieden aan de 
voorzitters van en deelnemers aan beide conferenties 
Alle katholieken worden gevraagd deze petitie te 
ondertekenen. Meer informatie vind je via deze link: 
 

https://thecatholicpetition.org/  
 

Liever de klimaatpetitie van Vastenactie en 
GroeneKerken  ondertekenen? Dat kan via: 
 

www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/  
 

 

Wat is de biodiversiteitstop?   
Net zo urgent is de crisis in biodiversiteit 
– de verscheidenheid van levensvormen 
op onze planeet. Overal wordt de natuur 
bedreigd door onze acties. Van 11-15 
oktober komen leiders bij elkaar (online) 
voor de opening van COP-15. Doel is om 
een nieuw akkoord af te ronden om het 
verlies van planten, dieren en eco- 
systemen terug te 
dringen en om te 
keren. 
 

Actie 2: Loop mee!   
De pelgrimstocht naar de 
COP26 bereikt Nederland op 
30 september. Op 10 oktober 
kun je meedoen met een 
landelijke Klimaatmars van 
Amsterdam naar Hoofddorp. 
Er kunnen maximaal 300 
personen deelnemen. Mee 
doen? Ga naar de website:  
www.vastenactie.nl/klimaatp

elgrimstocht 

 

https://catholicclimatemovement.global/global-laudato-si-monthly-prayer-services/
https://catholicclimatemovement.global/global-laudato-si-monthly-prayer-services/
http://www.ecosia.org/
https://thecatholicpetition.org/
http://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/
http://www.vastenactie.nl/klimaatpelgrimstocht
http://www.vastenactie.nl/klimaatpelgrimstocht


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

De Oikos van God 
 

Op 1 september begon de scheppingsperiode voor christenen 
over de hele wereld met aandacht voor het thema “Een huis 
voor iedereen? De Oikos van God vernieuwen.” (Het woord 
oikos betekent ‘huishouden’.) Op het YouTube kanaal van de 
Laudato Si Movement is de mondiale oecumenische 
gebedsviering nog steeds te zien. In de chatbox zie je mensen 
van over de hele wereld aan het aansluiten!  
www.youtube.com/channel/UClR9vhKimNUhIVyKM1X3QVA  

 

De slotviering op 4 
oktober is via dezelfde 
link te volgen.  
 
Hier zie je de tent van 
Abraham en Sarah die 
gastvrij waren.  De tent 
is en een symbool van  

de aarde die een huis voor alle mensen en dieren is. 
 

 Scheppingsperiode 2021 volop gevierd! 

Preken 
 

In zijn zondagse preken  
gaf Pastoor Broeders  ruim 
aandacht aan Laudato Si. Hij 
citeerde uit de encycliek: 
 ‘Als “de uiterlijke woestijnen 
zich in de wereld vermenig-
vuldigen omdat de innerlijke  

woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden”, vormt de 
ecologische crisis een oproep tot een diepgaande 
innerlijke bekering.’ LS 217 

Bidden 
 

Een kleine maar 
trouwe groep 
vrouwen heeft 
negen dagen 
achter elkaar 
gebeden voor 
negen intenties 
rond de zorg voor 
de Schepping. 

 
 

Ploggen 
 

Met een groep enthousiaste jongeren in kano’s drijfvuil 

oprapen uit de sloten van de  Stevenshof. 
 

Laten zien waar wij 

voor staan! 
Op Openmonumentendag 

was er in de Hartebrugkerk 

een Laudato Si tafel met  

uitgebreide informatie voor 

bezoekers.  

http://www.youtube.com/channel/UClR9vhKimNUhIVyKM1X3QVA


 

Dierendag Special  

  

  

 

   

 

Proefdiervrij 
 

In het Leidse LUMC onderzoeken 
prof.dr. Pieter Hiemstra en dr. Anne 
van der Does het effect van corona 
op onze longen. Zij doen dit met 
behulp van een proefdiervrij model: 
een long-op-een-chip. Dit is  

helemaal Laudato Si! Omdat dieren niet nodeloos hoeven te lijden 
en sterven voor de medische wetenschap als daar alternatieven 
voor zijn. Gelukkig stijgt het aantal proefdiervrije methoden. En de 
bereidheid hiernaar te zoeken!  
 

Meer info: www.proefdiervrij.nl  

 

Nieuw Burger- 

initiatief: Cruelty 

Free Cosmetics 

 

 

 

 
 

Na het succes van 

Stop de Kooien en het 

nog lopende Red de 

Bijen is er een nieuw 

burgerinitiatief: Cruelty  

Free Cosmetics.  

Helaas wordt het 

verbod op het testen 

van cosmetica op 

dieren bedreigd. Meer 

dan 100 dieren-

organisaties in de EU 

steunen dit initiatief. 

Maar er zijn 1 miljoen 

handtekeningen 

nodig!  

Lees meer en teken 

op: 

www.crueltyfreeeurop

e.org  

 

Ecotuin 
 

In de Ecotuin aan de Leidse Nachtegaallaan worden groenten en 

fruit op ecologische wijze gekweekt. En er worden kippen 

gehouden die daar een fijn kippenleven hebben! Eieren, groenten 

en fruit zijn elke donderdag tussen 8.30 en 16.00 te koop in de 

winkel bij de tuin. Pinnen is niet mogelijk, betalen gaat met een 

strippenkaart, verkrijgbaar in de winkel. Je vindt de Ecotuin met 

winkel aan de Nachtegaallaan  41 in Leiden. Voor actuele info over 

de groenten en het fruit, en video's van de kippen:  

www.facebook.com/DZB-Leiden-Ecotuin-2164618760523420/  

 

Stierenvechten 
 

Wist je dat paus Pius V in 1567 voor katholieken een stokje 
stak voor stierenvechten en vergelijkbare sporten met wilde 
dieren? In zijn pauselijke bul De Salute Gregis Dominici (over 
het welzijn van de kudde van de Heer) verbood hij het de 
gelovigen in niet mis te verstane bewoordingen naar 'het 
bloedige en beschamende spektakel te gaan dat alleen 
geschikt was voor demonen'!  
 

In zijn encycliek Laudato Si zegt paus Franciscus, dat het 
tegen de menselijke waardigheid ingaat om dieren nodeloos 
te laten lijden en sterven. Om over na te denken. 

Dierendagspecial: Op het feest van de Heilige Franciscus van Assisi 

besteden wij aandacht aan onze relatie met dieren. 

Met dank aan Micheline Modde 

http://www.proefdiervrij.nl/
http://www.proefdiervrij.nl/
http://www.proefdiervrij.nl/
http://www.proefdiervrij.nl/
http://www.crueltyfreeeurope.org/
http://www.crueltyfreeeurope.org/
http://www.facebook.com/DZB-Leiden-Ecotuin-2164618760523420/

