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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 

Herstel je relatie met de natuur! 
 

Onze relatie met de natuur is gebroken. Wij 

mensen zien de natuurlijke wereld niet als de 

moeder die ons voedt en het thuis waar wij wonen, 

maar als een grondstof die tot het uiterste uitgebuit mag worden in 

onze steeds ingewikkelder en wreder wordende productieketens. 
 

In zijn film “The Letter” spreekt Paus Franciscus over de noodzaak 

om onze relatie met de natuur te herstellen. Volgens de Paus kan 

er kan geen vernieuwing van de natuur zijn, 

zonder de vernieuwing van de mensheid. Hij 

roept ons allemaal om iets eraan te doen; wij 

mogen niet meer wegkijken.  
 

Aan het einde van de film stelt hij de vraag:  

Hoe ga jij voor ons gemeenschappelijke huis  

zorgen? Begin vandaag en herstel je relatie  

met de natuur! 
 

 

Victoria Twist  Laudato Si Werkgroep 

 

“Schepping: ons een zorg” 

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

Nog niet gelezen? De tekst van de encycliek “Fratelli Tutti” kan je vinden op 

https://rkdocumenten.nl/toondocument/7800-fratelli-tutti-nl/?idCode=1   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  

  

Voor Franciscus is het 

opbouwen van goede 

relaties met de 

islamitische wereld een 

speerpunt van zijn 

pontificaat. Eerder deze 

maand  was de Paus op 

uitnodiging van Koning 

Hamad bin Isa op  bezoek  
  

in  Bahrein  voor  een  interreligieuze  conferentie.  
 

Duizenden katholieken 

stroomden uit de hele Golfregio 

om een Mis met de paus bij te 

wonen. De Paus was ook op 

bezoek bij de onlangs gewijde 

kathedraal,  “Onze-Lieve-Vrouw 

van Arabië”.   

 

 

Wat zegt de Paus? 

Citaten uit “Laudato Si`”1 

 

De scheppingsverhalen… 

suggereren dat het 

menselijk bestaan  

gebaseerd is op drie 

fundamentele, nauw met 

elkaar verbonden relaties:  

de relatie met God, die met 

de naaste en die met de 

aarde. 

Fratelli Tutti: Paus bezoekt Bahrein 

https://rkleiden.nl/laudato-si/
https://rkdocumenten.nl/toondocument/7800-fratelli-tutti-nl/?idCode=1
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf


  
   

      
 

 

 

Van klimaatdepressie tot duurzame hoop 
 

Slecht nieuws over de opwarming van 

de aarde, droogte en hongersnood, 

overstromingen, verdwijnende planten 

en dieren en weer een teleurstellende 

klimaattop. Zakt bij elke volgende 

crisis de moed je verder in de 

schoenen?  
 

 

Tijdens de landelijke Laudato Si event op 18 november in Nijmegen, 

luisterde een volle zaal naar inspirerende toespraken van o.a. 

Bisschop Gerard de Korte en klimaatactiviste Rozemarijn van ’t 

Einde. Aan het einde van de middag was er een belangrijke 

mededeling: De Radboud Universiteit wil een Laudato Si’-Instituut 

oprichten met daarbinnen een gelijknamige leerstoel, beide gericht 

op de ontwikkeling en bevordering van de integrale ecologie. Alle 

deelnemers gingen naar huis vol nieuwe moed en vastberaden om 

verder te vechten voor ons gemeenschappelijke huis.  

In het Nieuws 

 

Eco-tips  
 

Zorg voor warme voeten! 

Vraag de Sint om warme 
sokken en  sloffen voor 

alle gezinsleden. Vloer-

bedekking draagt hier 
ook aan bij, dus heb je 

een gladde vloer leg er 

een kleed op die plekken 
waar je veel bent. 

Laudato Si Programma november/december 
 

 

In de Advent pauzeren we even met ons Laudato Si’ 

programma. In het nieuwe jaar gaan we weer van start. Meer 

daarover in de Kersteditie van deze krant. 

 
 

 

29 november      Vergadering Laudato Si Werkgroep 

Sint Petrus 
 

10 december       De Vriendjes van Franciscus  

Hartebrugkerk      14.00 uur. Advent- en Kerstactiviteit    

14 december      Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) 
Antoniuskerk        14-15 uur:  Bijeenkomst. Deelname mogelijk  

                          na aanmelding via leokoot.1950@gmail.com 

Nieuws van COP27  
Er komt een schadefonds 

voor arme landen die 

getroffen zijn door rampen 

veroorzaakt door klimaat-

verandering. Verder is de 

resultaat teleurstellend. 

Meer over de klimaattop in 

de volgende Laudato Si 

krant. 

De Voedsel BV 
Nederland is de tweede voedselexporteur ter wereld. Vaak gaat dit ten koste van onze relatie met 

de natuurlijke wereld. Deze tegenstrijdigheid wordt blootgelegd in de prachtig gefilmde 

documentaire “De Voedsel BV.” Nog steeds te zien op:   

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2022-2023/de-voedsel-

bv.html  

Voer de egels! 
 

 

Veel egels zijn nog wakker en hebben extra voedsel hard nodig. Wil jij 
ook een voerplek voor de egels in je tuin maken, waar de katten niet bij 
kunnen? Dat kan heel makkelijk. Gebruik een plastic bak die je bijv. bij 
een winkel met huishoudelijke artikelen kunt kopen. Maak daarin een 
opening voor een Pvc-pijp met een bocht van 90 graden en een diameter 
van 12,5 cm. Dat gat kun je bijv. maken met behulp van een verwarmd 
schilmesje. Geef de egels kattenvoer en water maar geen melk! 

 

mailto:leokoot.1950@gmail.com
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2022-2023/de-voedsel-bv.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2022-2023/de-voedsel-bv.html

