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L A U D A T O
  SI!
Paus Franciscus vraagt ons om beter 
voor de aarde te zorgen. Doe je mee?

Martin 
Tetteroo (74) 

Vrijwilliger Hartebrug

Wat doe je precies? 
Ik bezorg Rondom de Kerk bij de parochianen en ik 
zing als tenor in het Hartebrugkoor. 

Hoe gaat dat concreet?  
Ik krijg een seintje als het weer zover is. Dan ga ik 
met mijn stapeltje ‘Rondoms’ mijn 40 adressen langs 
op de Oude Singel en de Oude Vest. Ik geniet ervan, 
als je er langs loopt zie je al die huizen daar pas 
goed. Zo kun je studentenhuizen bijvoorbeeld her-
kennen aan de bank en de krat bier in de voorkamer. 
En zingen? Ik heb het eigenlijk altijd al gedaan, als 
kind al, in Noordwijk-Binnen, waar ik vandaan kom. 
Maar toen ging ik een opleiding tot verpleegkundige 
volgen in het Elisabethziekenhuis in Leiderdorp. Dus 
moest ik ook op zondagen gaan werken, en ja, toen 
kwam de klad erin. Nu ben ik met pensioen en heb ik 
weer de tijd. En ik doe het graag. Zingen is extra bid-
den, zeggen ze altijd, maar bovendien is het Harte-
brugkoor een vriendengroep met een heel prettige en 
deskundige dirigent, Theo Goedhart. We zingen van 
alles, en het is ook leerzaam. Ik heb van hem bijvoor-
beeld geleerd dat elke soort muziek weer zijn eigen 
stemtechniek vraagt. Mijn favoriete muziek? Roman-
tisch, van mensen als Fauré en Mendelssohn. 

Waarom doe je dat? 
Ik ben gepensioneerd en ik wilde iets nuttigs gaan 
doen voor de maatschappij. Zo werk ik ook voor 
vluchtelingen. In de Hartebrug vind ik weer een heel 
gezellige familie. We drinken dan ook altijd koffie na 
afloop van een koorrepetitie. Maar het is meer dan 
gezelligheid alleen, het gaat ook om onderlinge  
verbondenheid. 

Wat drijft je?
Het geloof. Wat dat precies is? Ik ben er niet zo zeker 
van, ik weet ook niet alles, ik ben ook niet zo heel 
recht in de leer. Maar ik kan wel zien dat het geloof 
iets doet met mensen. Ik had een broer, hij is vorig 
jaar overleden, hij was ongeneeslijk ziek. Hij was  
helemaal niet kerkelijk, maar hij vroeg mij toch om 
een woordje voor hem te doen op zijn uitvaart, in de 
kerk. Dan zie je toch hoe iemand teruggrijpt op het 
geloof, ook al weet hij dat het hem geen genezing 
meer zal brengen. Trouw blijven, ook als er niets meer  
is te verwachten, dat is mooi. Ik zag hem bidden op 
zijn sterfbed, ook op het laatst toen hij ons niet meer 
zag. Dan moet er toch een God zijn? 

Wat betekent Pasen voor je? 
De wederopstanding. Ieder jaar mogen we dat weer 
beleven. Prachtig.

bijzonder, vertelt ze. De kinderen 
zijn nieuwsgierig naar het leven en 
ze dagen je uit: wie ben jij en waar 
sta jij voor? Pauline: “Die vraag is 
niet in één dag beantwoord. Ik pro-
beer iemand te zijn die de waarde 
ziet van het leven, van de mens 
en van alles wat we mogen leren 
en ontdekken.” Ook zij vertelt dat 
geloof niet zomaar samenvalt met 
werk en studie. “Ik splits die werel-
den soms. Geloof is dan de Kerk en 
familie en thuis. En daarnaast heb 
ik nog mijn studie. Maar ik merk, 
bijvoorbeeld als ik me zorgen maak 
en een huisgenoot vraag om met me 
te bidden, dat het helpt als ik geloof 
ook betrek op mijn studie.” 
 Bron: Bisdom Rotterdam

Lasergame en   TienerMis
In februari ontmoetten de 
tieners een groep uit de  
H. Augustinusparochie om 

uit het spel, terwijl anderen er met 
gebruik van een hack in bleven. De 
schietrondes vlogen voorbij en ver-
volgens gingen ze naar Oegstgeest 
voor het eten. In de H. Willbrordus-
kerk werd daarna een TienerMis 
gevierd. Voorafgaand werd er spe-
ciaal gebeden voor intenties van de 
tieners zelf. Tijdens de preek werd 
aan de hand van drie tieners met 
elkaars handen vast de drie-een-
heid uitgebeeld. En hoe Jezus je kan 
raken als een laserstraal (pieuw-
pieuw!). Daarop werd de verlichting 
in de kerk gedimd, en kreeg ieder-
een een kaars waarmee ze het licht 
aan elkaar doorgaven, alsof het al 
Pasen was. Na de Mis ging de groep 
naar de McDonalds waar kapelaan 
Boris op een drankje trakteerde.
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Chiara van Voorst,  
Daniëlle Hoogenboom 
en Pauline Buirma 
vertellen over het 
leven in hun katholiek 
studentenhuis. “Het is 
fijn om in een katholiek 
studentenhuis te 
wonen”, dat vertelden 
de drie studentes.

Zij waren op zondag 9 febru-
ari te gast in het Geloofsge-
sprek op NP2. Vanuit hun flat 
in Leiden spraken zij over 
hun studie en hun geloof. 
Geloof, werk en studie zijn 
werelden die niet zomaar 
samenvallen. Dat merkte 
bijvoorbeeld Chiara bij haar 
studie psychologie. “Op mo-
menten vond ik dat moeilijk, 
omdat er bij veel studenten 
een andere mind set is hoe je 
naar de mens kijkt, zonder 
Godsbeeld en zonder geloof 
in het bestaan van de ziel.” 
Chiara is inmiddels afgestu-
deerd en aan het werk. Dani-
elle Hoogenboom is nu twee-
dejaarsstudent psychologie.  
Ze vertelt dat ze elkaar in het 

studentenhuis in het geloof kunnen 
helpen door samen op te trekken, 
samen te bidden en omdat je ook 
dingen bij elkaar na kunt vragen.

“Geloof op studie betrekken 
helpt”
Chiara: “Je kunt tijdens je studie 
snel het idee hebben dat je de enige 
bent die gelooft. Maar dat vergeet 
je al gauw als je hier thuis bent. En 
je kunt elkaar ook uitdagen in het 
geloof. Maar ook als je zaken mee-
maakt die je moeilijk vindt, kun je 
elkaar uitdagen en vragen: wat heb 
je zelf geprobeerd eraan te doen?” 
Pauline Buirma zit in het laatste 
jaar van de academische pabo.  
Ze geeft les aan kleuters. Dat is  

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden:

Eco-tips deel 5:
Composthoop
l  zoek een plek in de 
halfschaduw voor de 
compost.
l  gebruik een plek 
waar de buren geen 
last hebben van de 

geuren.
l  begin de eerste laag 

met grof materiaal 
uit de tuin bijvoor-
beeld takken.
l  de tweede laag 
bestaat uit tuin-
afval en keuken-

afval.
l als derde laag  

gebruik je tuinaarde.
l  de composthoop moet vochtig 
gehouden worden en minstens één 
keer per jaar worden verplaatst.

Dank U God voor…
... de Aarde

Gebed

Dank U voor de Aarde 

Die ons te eten geeft,

Voor de planten en de bollen,

Voor de wormen en de mollen. 

AMEN

de algemene benaming voor 
grond aarde is?

onze planeet 
ook aarde 
genoemd 
wordt?

30% van het 
aardoppervlak uit 
vasteland bestaat?

potgrond (aarde) uit bodem-
vocht, gronddeeltjes, compost 
en soms ook uit veen bestaat?

zandgrond vermengd met klei 
die je achter de duinen vind 
(geestgrond) bijzonder ge-
schikt is voor het planten van 
bloembollen?

een mengsel van zand, leem 
en klei erg geschikt zijn voor 
een moestuin?

Dieren en Planten in de Bijbel:
Granen

De eerste boeren 
kwamen uit 

het Midden 
Oosten, de regio 

waar ook de Bijbel 
vandaan komt.  

Ze verbouwden granen zoals tarwe en gerst 
om daarvan hun dagelijks brood te maken. Een goede 
graanoogst werd gezien als een zegen van God. De grote 
feesten van Pasen en Pinksteren vielen samen met 
de oogsten.
Egypte was bekend om de 
tarwe die in de vruchtbare 
velden langs de Nijl groeide. 
Het graan werd opgeslagen 
in grote graanschuren. Jozef 
waarschuwde de Farao dat na ze-
ven jaren van overvloed zeven jaarlang hongersnood zou 
komen. Onder Jozefs leiding verzamelde de Egyptenaren 
het graan in en sloegen het op. Toen de magere 
jaren aanbraken was er genoeg voor iedereen. 
Jezus vertelt over zaad dat in goede grond 
valt en goed koren oplevert. Het lijkt op 
de mensen die het goede nieuws over 
God horen en begrijpen. Graan is ook 
een symbool van het eeuwige leven. De 

plant laat zijn 
korrels in de aarde val-
len waar ze opnieuw geboren 
worden als jonge planten. Jezus 
zei: “Als een graankorrel niet in 

de aarde valt en sterft, blijft 
het één graankorrel, maar 
wanneer hij sterft draagt hij 
veel vrucht.”

met zijn allen in Leiden te gaan 
lasergamen, samen met kapelaan 
Boris Plavčić. Sommigen lagen snel 
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“Geloof en  studie andere werelden” 


