Paus Franciscus vraagt ons om beter
voor de aarde te zorgen. Doe je mee?

Eco-tips deel 1:
Zonnepanelen

Een zonnepaneel zet
zonlicht om in elektriciteit en is daarom
erg duurzaam.
Zonnepanelen bestaan
uit meerdere kleine
zonnecellen en worden meestal op
daken geplaatst.
De opgewekte stroom vanuit de
zonnepanelen kun je dan voor al je
elektronische apparaten gebruiken. Het aantal zonnepanelen richt
zich naar het energieverbruik en
hoeveel ruimte er op het dak is. De
aanschaf van zonnepanelen is erg
prijzig en wordt daarom door de
overheid financieel ondersteund.

...de zon een ster is die het dichtst
bij de aarde is?
...de temperatuur op de oppervlakte van de zon bijna 6.000 graden Celsius is?
...het 8 minuten duurt voordat het
licht van de zon de aarde bereikt?
...het zonlicht energie voor de
planten is, die zij nodig hebben
om te groeien?
...de zon in het oosten opgaat en
in het westen ondergaat?

Dank U, God,
voor alle mooie dingen op de wereld.
Voor de zon aan de hemel
en de vogels in de lucht.
Voor de vissen in het water
en de dieren in het bos.
Amen.

Eind juni maakte paus
Franciscus het thema
bekend van de WJD in
2022 in Lissabon:

‘Maria stond op
en ging met spoed’.
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Dieren en planten in de Bijbel:

De kameel

In de Bijbel hoor je vaak over kamelen, vooral als er over
een reis in de woestijn wordt verteld. Daar trekken ze op in
een lange rij of ‘karavaan’. Lang geleden kreeg Koning Salomo bezoek van de Koningin van Sheba. Zij kwam
Jeruzalem binnen met kamelen vol beladen met specerijen, goud en kostbare edelstenen.
Kamelen en dromedarissen kunnen soms wekenlang
zonder water maar, als ze eindelijk gaan tanken, drinken
ze tot 100 liter in een
keer! Dat is ook nodig
als je in de woestijn woont. Daar
is het heet, er is
weinig te eten en
je kunt dagen rondreizen voor dat je een
waterbron vindt.
Toen Abraham een
vrouw voor zijn
zoon Isaac wilde
vinden, stuurde
hij zijn dienaar met
tien kamelen op een lange reis naar de stad Nachor. Daarbuiten was er een bron waar de vrouwen hun waterkruiken
vulden. De dienaar zag een meisje, Rebekka, aankomen en
vroeg haar of hij van haar kruik mocht drinken. “Ja”, zei
ze. “Ik zal ook water halen voor uw kamelen.” Dat was heel
aardig van Rebekka. Reken zelf uit hoeveel liter water dat
was! De dienaar wist meteen dat hij het juiste meisje voor
Isaac had gevonden.

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden:
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TEEN: Tienergroep
Op vrijdag 20 september om
18.30 start het nieuwe seizoen weer voor de Tienergroep in de Petruspastorie
aan de Lorentzkade 16a. We
eten samen en wat we daarna
gaan doen blijft nog even een
verrassing. Neem € 3,- mee
voor eten en drinken. Laat
even weten of je komt!
Op zondag 27 oktober is het
RKJ Zaalvoetbaltoernooi. Er

wordt gespeeld met gemengde teams van jongens
en meisjes. Vorig jaar zijn
we derde geworden! Kijk op
www.rkjleiden.nl/tienergroep en geef je via de website op voor deze activiteiten!
TEEN is een maandelijkse club
tieners uit Leiden en ommelanden, iedereen is welkom!
‘De Vriendjes van Franciscus’
Voor kinderen vanaf groep
5. Ze komen in het najaar
weer bij elkaar. ‘De Vriendjes’ hebben als motto: ‘Liefde
voor God, Liefde voor elkaar
en Liefde voor de natuur.
Bijeenkomsten met Bijbelverhalen, leren over het leven
van de H. Franciscus en hoe
we beter voor Gods prachtige
schepping kunnen zorgen.
Voor info en aanmelding mail
naar Victoria Twist, vj.twist@
kpnplanet.nl.

Zo’n 250 jongeren,
onder wie twee Nederlandse jongeren, waren drie dagen bijeen
om te spreken over de
Kerk en jongeren.
Zij deden dit op basis van het document
‘Christus vivit’. Die
tekst werd geschreven
na de Bisschoppensynode over ‘Jongeren, het geloof en
de onderscheiding van de roeping’
in oktober. Paus Franciscus vertelde
de jongeren dat hij hoopt op een harmonieus samengaan van “onze reis
in het verlengde van de Bisschoppensynode en onze tocht naar de
WJD in Lissabon.” Hij benadrukte:
“Jullie hebben elkaar nodig, als je

Jan
van Noort (66)
Vrijwilliger H. Lodewijk

Wat doe je?
Ik maak deel uit van de Beheercommissie van onze
kerk. Daar ben ik verantwoordelijk voor het onderhoud van kerk, pastorie en sacristie. Ik had tot
voor kort ook de zorg voor Steenschuur 17, maar dat
pand wordt nu verbouwd voor het Babyhuis. Hoe
we dat doen in de toekomst moeten we nog even
bekijken. Daarnaast verzorg ik de techniek van de
uitzendingen van Radio Maria vanuit onze kerk.
een verschil wilt maken in de wereld
die voortdurend neigt naar verdeeldheid,” aldus de paus. “Alleen als we
samen optrekken, zijn we werkelijk
sterk. Laten we met Christus, die het
Brood ten Leven is en ons de kracht
geeft voor onze tocht, zijn vuur
brengen om licht te brengen in de
duisternis in deze wereld.”

Tour of Faith en School of Faith
Tour of Faith is de maandelijkse jongerenontmoeting
voor jongeren (16-30 jaar)
in het bisdom Rotterdam.
Je bent steeds te gast in een
parochie. Je viert de
Eucharistie met bisschop
Van den Hende als celebrant, hebt
een geloofsgesprek en sluit af met
een gezamenlijke (brood)maaltijd.
De volgende Tour of Faith is op
zondag 13 oktober, en begint met
een Eucharistieviering om 15.00
uur. Het programma eindigt rond
18.30 uur. Zie voor de laatste informatie de Facebook-pagina Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam. Als je
de pagina volgt, krijg je automatisch
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Dank U God voor…
... de zon
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Kinder Hoek

de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst.
Naast de Tour of Faith is er,
op verzoek van jongeren,
ook een School of Faith: om
wat langer bij een onderwerp stil te staan: bedoeld
voor jongeren van 18 tot 35 jaar.
Op 21 september gaat het over ‘De
sociale leer van de Kerk’, een college door pater Richard Steenvoorde
OP (foto). Locatie H. Antonius van
Padua (Boskantkapel), Fluwelen
Burgwal 45, Den Haag. Je bent hier
te gast bij de blauwe zusters. Meer
info en opgave stuur een mail naar
d.buhler@bisdomrotterdam.nl of
kijk op www.bisdomrotterdam.nl.

Geloofsgesprek pastoor Broeders
Op zondag 8 september is de TV-uitzending van het geloofsgesprek tussen
Leo Fijen en pastoor Broeders, ook rector van de priester- en diakenopleiding Vronesteyn. Broeders vertelt
vanuit de kapel van Vronesteyn
onder meer: “Roeping is geen onderonsje tussen jou en God. Ten diepste
word je geroepen uit de gemeenschap. Je wordt eruit genomen, mag
gaan studeren en je wordt weer
teruggezonden in die gemeenschap.”

Hoe gaat dat in de praktijk?
Tsja, de Lodewijkkerk is natuurlijk een oud gebouw.
Bij lekkende goten heb je bijvoorbeeld binnen een
paar minuten vochtplekken in de muren en die
trekken dan soms pas na jaren weer weg. De goten
staan bij ons dan ook op het programma voor groot
onderhoud, net als de tuinmuur. Ook gaan we de
kerk van binnen weer schilderen. We volgen bij dit
alles een vast onderhoudsplan van het bisdom.
Maar je blijft bij een oud gebouw als dit altijd wel
grote en kleine verrassingen houden. De riolen bijvoorbeeld. En dat is vaak puzzelen. Soms repareer ik
dingen zelf, maar vaak haal ik er iemand bij. In de
praktijk zit ik dan ook vrij vaak op het Steenschuur.
Bij de radio-uitzendingen voor Radio Maria, op
vrijdagavond om 19.00 uur, op zaterdagochtenden vanaf 9.30 en verder elke derde zondag van
de maand vanaf 10.00 uur, verzorg ik samen met
Eliza Oudshoorn de techniek. Dat betekent veel
schakelen, het ene moment bijvoorbeeld staat de
microfoon op het altaar aan, dan weer die op het
koor, en dan weer in die de kerk zelf. Mensen zijn
wel eens verbaasd als ze me tijdens de Mis op een
smartphone bezig zien, dan ben ik nog even wat
details aan het afregelen met de studio. Een enkele
keer spring ik in andere parochies in voor Radio
Maria, en een keer per jaar gaan we naar Den Briel
om daar alles op te nemen op het feest van de HH.
Martelaren van Gorkum.
Waarom doe je dit?
Je rolt er in. En ik doe graag iets voor de gemeenschap. Zo help je zorgen dat alles reilt en zeilt. En
Radio Maria? Ach, ze vroegen me of ik het wilde
doen. Ik ben techneut, ik weet precies wat er
gebeurt. En ik help graag die mensen die niet meer
naar de kerk kunnen komen. En voor mezelf? Ik ben
net met pensioen, en dan is het wel fijn om dingen
omhanden te hebben.
Het nieuwe seizoen?
Ik ga gewoon weer aan het werk.
En ik zie er naar uit.
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