Een jaar rond 'onze zorg voor
de Schepping' gaat van start
LEIDEN - Op 1 september starten de

RK geloofsgemeenschappen van
Leiden Regio Zuid met een jaar rond
de zorg voor de Schepping, Tot deze
regio behoren de parochies van de
volgende kerken: Heilige Petrus, de
Hartebrugkerk, de Antoniuskerk en
de Maria Middelares. Ze doen dat niet
op eigen initiatief maar geven daarmee gehoor aan een oproep van Paus
Franciscus.

Een impressle van een goed bezochte bijeenkomstvan een van de Leidse parochies (Foto: pr).

op onze verantwoordelijkheid om
"op basis van de taak die God de
mens in de schepping heeft toegewezen: de 'tuin' waarin Hij hem
heeft geplaatst te verzorgen en te
onderhouden".
MetzijnbriefvoordeWereldgebedsdag voor de Schepping 2016, roept
de Paus nogmaals met nadruk op
om zorg te dragen voor die Schepping. Zijn oproep gaat niet alleen
uit naar zijn eigen gelovige achterban want, zo stelt de Paus: "De
armsten van de wereld worden het
meest getroffen door de vernieling
van het milieu. Wij kunnen allen
meewerken als instrument van
God aan de zorg voor de schepping,
met elke persoon die deze planeet
bewoont, aangaande het lijden dat

de armen treft en de vernielingvan
het milieu.".

Zorg voor de schepping

De titel van de encycliek is ontleend aan het Zonnelied van de H.
Franciscus. Aan het begin van zijn
volwassen !even hoort de H. Frandoor Marlene Falke-de Hoogh
ciscus Jezus vragen om Zijn Huis te
herstellen. Die oproep ervaren de
In 2014 schreef de paus onder de
geloofsgemeenschappen in Leiden
Regio Zuid ook. Dit willen ze doen
titel 'Laudato Si' een encycliek.
door daadwerkelijk aandacht te
Volgens zijn eigen zeggen gaat
vragen voor de zorg voor de schepdeze over "de verzorging van ons
ping. Rond het jaarthema: 'Onze
gemeenschappelijke huis". Over
zorg voor de Schepping' worden er
dit 'gemeenschappelijke huis',
vieringen, lezingen, thema-wandede aarde, zegt hij dat zij "wordt
gerui:neerd en dat doet iedereen
lingen, kleine acties ~n andere activiteiten georganiseerd. Ze hopen
pijn, vooral de armsten." Het is
daarmee niet alleen de eigen gelodaarom dat hij een beroep doet
vigen te bereiken maar "iedereen
die in Leiden deelt in de zorg voor
de Schepping."
In 2012 heeft een aantal RK parochies van o.a. de stad Leiden zich
een nieuwe parochie gevormd,
Ide HH. Petrus en Paulus." Deze
, fusie", zo zeggen ze, "heeft ons als
geloofsgemeenschappen naar binInen doen keren, samen een nieuwe parochie vormen vraagt tijd. Nu
wordt het de hoogste tijd om weer
naar buiten te keren en weer van
ons te laten horen. Niet om onze
kerken vol te krijgen maar wel om
I
blijk te geven dat wij dragers zijn
van een geweldige boodschap van
hoop en toekomst. Als volgelingen
Ivan Jezus gaat de Schepping ons
aan het hart. Het zijn vooral de
jongeren wereldwijd die pleiten
dat er nu wat moet gebeuren. Als
geloofsgemeenschap hebben we
daarin onze verantwoordelijkheid
te nemen en een taak te vervullen."
Op zaterdag 31 augustus wordt tijdens een feestelijke viering in de
Sint Petruskerk een begin gemaakt
, met het jaarthema 'Onze zorg voor
de schepping'. Op zondag 1 september zijn er vieringen in de Hartebrug- en de Antoniuskerk. Om
1
14.00 uur is er in de Antoniuskerk
een kleine infomarkt met een duurEen impressie van een goed bezochte bijeenkomst van een van de Leidse paro- zame High tea om dit jaar thema in
te leiden. Zowel bij de vieringen als
chies (Foto: pr).
de High Tea is iedereen met zorg
voor de Schepping welkom. •
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