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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 

Wat is de mens? 
De mens, dat schepsel dat op God lijkt, wordt 

vaak gezien als de kroon op de schepping, als 

superieur aan alle schepselen. Dat is een  

pijnlijke vergissing. Als God  op de zesde dag terugkijkt, ziet hij niet 

alleen de mens maar de gehele Schepping en concludeert dat die 

zeer goed is. Hoogte punt is de zevende dag, de Sabbat. Een dag 

die God zegent en heilig verklaart.  
 

Deze rustdag is een protestdag die een halt roept aan een economie 

van onbeperkte productie en consumptie.  We gebruiken de aarde 

op. Het natuurlijke vermogen om alles in balans te brengen is 

ondermijnd. Op de klimaattop in  Glasgow zijn afspraken gemaakt, 

niet ingrijpend genoeg. Wat moet je als er wereldwijd geen 

vertrouwen is en macht en geld belangrijker zijn dan het  behoeden?  
 

Er is nog een lange weg te gaan, laten we bidden dat de tijd daartoe 

ons gegeven is. 
 

Marlène Falke,  Pastoraal Werker 

 

“Schepping: ons een zorg” 

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

Zieke egel gevonden? Bel de Egelopvang Zoetermeer (06) 28 41 27 00 of de 

dierenambulance: (070) 328 28 28 
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  

  

De oude Germanen hadden gelijk: winter begint op 1 november. In 

de tuin komen nu al veel winterbezoekers aan. De specht, spreeuw 

en roodborstje zijn terug van weggeweest en tot diep in de koude 

nacht loopt de egelfamilie haar laatste rondjes voor de winterslaap. 
 

Als je het nog niet hebt gedaan, is het 

hoogste tijd om zaden en pinda’s te 

kopen en de vetballen op te hangen. 

Voor de egels is een schoteltje 

kattenvoer  onmisbaar. (Mijn egel-

familie kan tussen zes uur ’s avonds 

en middernacht tot acht borden 

leegvreten!) Een egel onder 450 g zal 

de winter niet overleven. Dus als je 

een te lichte egel vindt (trek je tuin 

handschoenen aan!) of er een die 

overdag rondloopt, bel de egelopvang 

of dierenambulance. 

 

Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato Si`”1 

 

Wij zijn de eerste belang-

hebbenden om een planeet 

door te geven die 

bewoonbaar is voor de 

mensheid die na ons zal 

komen. Het is een  opdracht 

voor onszelf, omdat dit 

verwijst naar de betekenis 

van onze eigen levensweg op 

deze aarde. 

Winter in de tuin: tijd om te delen 

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


  
   

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laudato Si Programma december 2021 
  

vrij 3 dec      Maandelijkse Laudato Si Gebed 
“De Heer wilde, op het hoogtepunt van het mysterie van 
de Menswording, ons via een stuk materie innerlijk 
bereiken.” LS 236 online via: 
https://laudatosimovement.org/event/december-prayer-
gathering/  
 

woe 8 dec      Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) 
14-15 uur in de Antoniuskerk. Deelname mogelijk na 
aanmelding via kootleo@hotmail.com 
 

In de Advent pauzeren we even met ons Laudato Si’ 
programma. In het nieuwe jaar gaan we weer van start. 
Informatie over het nieuwe programma vindt u in de 
Kersteditie van deze krant.  

Twee Nieuwe winkels in Leiden 
Verminderen, hergebruiken en recyclen. Die zijn de 

drie pilaren van de circulaire economie. Bijna iedereen 

doet mee met het recyclen van glas of papier maar de 

andere twee pilaren zijn nog belangrijker: tevreden zijn 

met minder en niet meedoen aan de wegwerpcultuur.   
 

In Leiden zijn er twee nieuwe winkels die ons daarbij  

kunnen helpen. Op de Breestraat is er een verpakkingsvrije 

winkel die producten zoals noten, pasten en andere droge  

goederen verkoopt. Maar ook make-up en aantrekkelijke 

verzorgingsproducten. Neem gewoon je eigen verpakking  

mee. En in de oude pand van de 

V&D  is er nu een ‘vintage 

department store’. Hier kan je niet 

alleen kleren voor volwassenen en 

kinderen kopen maar ook leuke 

accessoires zoals handtassen. En 

de prijzen zijn zeer aantrekkelijk! 

Victoria Twist   

In het Nieuws 

Fratelli Tutti: Schoenendoosactie 2021  
 

Ook dit jaar doen wij mee met de Schoenendoosactie 
waarmee een schoenendoos wordt versierd en gevuld met 
een aantal praktische en leuke spullen. Elke doos is een 
persoonlijk cadeau aan een kind in Sierra Leone, Oost Europa 
of de vluchtelingenkampen op  
Lesbos. In de Hartebrug liggen de 
eerste schoenendozen al klaar. U 
kunt meehelpen door de 
transportkosten (EUR 5 per doos) 
te betalen. Neem dan contact op 
met Maaike Elink Schuurman: 
m.elinkschuurman@me.com  
 

 

EU wetsvoorstel 
tegen ontbossing 
 

Tropische ontbossing 
wordt aangejaagd door 
mijn en jouw gedrag hier 
in Nederland. Volgens de 
EU Commissie is de 
markt in Europa 
verantwoordelijk voor 10 
procent van ontbossing 
wereldwijd. Een nieuwe 
wet moet dit veranderen.  
 
 
 
 
 

In de toekomst moeten 
bedrijven die in de EU 
willen verkopen, kunnen 
aantonen dat hun 
producten niet bijdragen 
aan bosdegradatie of 
ontbossing.  Het wets-
voorstel richt zich op de 
zes producten die het 
grootste risico vormen: 
soja, palmolie, rundvlees, 
cacao, koffie, en hout.  
 

 

Eco-tips  
 

Ben je op zoek naar een 

nieuwe outfit voor de 
feestdagen? Koop dan 

vintage oftewel tweede 

hands. Er is keuze 
genoeg en niemand zal 

het weten. 😉 

  

https://laudatosimovement.org/event/december-prayer-gathering/
https://laudatosimovement.org/event/december-prayer-gathering/
mailto:kootleo@hotmail.com
mailto:m.elinkschuurman@me.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisch moment of alleen maar “bla bla”  
 

Op de klimaattop in Parijs in 2015 werd een doelstelling 

gesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot 

1,5 ⁰C in vergelijking met het pre-industriële niveau. Om 

dit te bereiken, moet de Co2-uitstoot in 2050 tot nul zijn 

teruggebracht. Het doel van de top in Glasgow was om  

te beslissen over de gedetailleerde actie die nodig is om dit te bereiken. Maar bijna niemand is tevreden 

over de uitkomst; velen, vooral leiders en activisten van armere landen, zijn teleurgesteld. Maar 

Glasgow zou nooit het eindpunt zijn in de aanpak van de klimaatcrisis en er is toch veel bereikt.  
 

Meer dan 30 landen, waaronder Nederland, tekenden een 

overeenkomst om de financiering van vuile fossiele brandstof-

projecten stop te zetten. Nederlandse bouw- en baggerbedrijven 

zijn op dit moment actief betrokken bij grote olie- en gasprojecten 

over de hele wereld. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN 

in september kondigde China, 's werelds grootste verstrekker van 

internationale openbare financiering voor steenkool, aan te 

stoppen met de bouw van steenkoolcentrales in het buitenland.  

Op aandringen van India en China, de werelds grootste steenkoolverbruikers, werd de definitieve 
verklaring over het uitfaseren van steenkool echter afgezwakt. 
 

China heeft gezegd de uitstoot van methaan, een zeer sterk broeikasgas, aan te gaan pakken. Dat is 
een tegemoetkoming aan de VS, die eerder op de top met de EU en een reeks andere landen een 
methaan-deal sloten. Er waren ook toezeggingen, onder meer van Brazilië en Indonesië, om de 
ontbossing tegen 2030 te beëindigen en terug te draaien. Dergelijke toezeggingen zijn echter eerder 
gedaan en niet nagekomen. 
 

Bij het bekijken van de interviews met afgevaardigden en activisten, zowel binnen als buiten de 

conferentiezalen, waren er duidelijke tekenen dat mensen aan het samenwerken waren. Bijna alle 

naties in de wereld waren vertegenwoordigd, elk met zijn eigen nationale belangen. En de machtigste 

naties zouden altijd de dienst uitmaken. Er was echter een gevoel van vastberadenheid om te slagen, 

wat soms heel persoonlijk was. Aan het einde van de conferentie was COP26-president, Alok Sharma, 

bijna in tranen toen hij zich verontschuldigde voor het teleurstellende resultaat. Zijn conclusie: “We 

kunnen nu met geloofwaardigheid zeggen dat we 1,5 graad in leven hebben gehouden. Maar zijn 

polsslag is zwak en hij zal alleen overleven als we onze beloften nakomen en toezeggingen omzetten 

in snelle actie.” 
 

Afgevaardigden komen volgend jaar terug om hun plannen 

te presenteren op COP27 in Sharm el-Sheikh, Egypte. 

Waarom is 1,5 ⁰C zo belangrijk?  Zie hieronder… 

Katholieken in actie in Glasgow 
 
 

Duizenden katholieken van over de hele wereld  

verzamelden zich in Glasgow tijdens COP26 om ervoor te  

zorgen dat leiders de roep van de aarde en de roep van de armen hoorden, degenen die het meest 

getroffen zijn door de klimaatcrisis. Ze namen deel aan tal van evenementen en hebben de petitie 

Healthy Planet, Healthy People gepresenteerd. De profetische petitie ondersteunt de oproep van paus 

Franciscus voor dringende actie om voor ons gemeenschappelijk huis te zorgen en heeft de 

handtekeningen van meer dan 130.000 katholieken en 425 partnerorganisaties, die samen 

honderdduizenden meer katholieken vertegenwoordigen. Hoewel teleurgesteld over het resultaat, zei 

Tomas Insua van de Laudato Si-beweging: “De wereldwijde beweging om voor ons 

gemeenschappelijke huis te zorgen is sterker dan ooit en zal niet stoppen. Met partners over de hele 

wereld zal deze beweging het dringende werk van het redden van Gods schepping voortzetten.” 

 

COP 26 Klimaatconferentie in Glasgow 



 


