
Geautoriseerde vertaling encycliek 
LAUDATO SI’ nu te bestellen! 

26-08-2015 

Bij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland kunt u de encycliek 
LAUDATO SI’ van paus Franciscus bestellen. Het betreft de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie 
geautoriseerde vertaling met als extra een aantal handige bijlagen. 

Deze encycliek die op 18 juni gepresenteerd werd in het Vaticaan, blijkt in sommige van de direct beschikbaar 
gestelde talen, zoals Italiaans, Engels en Frans, een bestseller. De Nederlandse vertaling is een uitgave in de 
serie Kerkelijke Documentatie van het SRKK.  
Naast de vertaling zijn een aantal bijlagen toegevoegd, zoals een trefwoordenregister en registers van de 
geciteerde Bijbelteksten, documenten en personen. Dit biedt met name voor studiedoeleinden extra 
gebruiksgemak.  
 
Integrale ecologie 

In de encycliek spoort paus Franciscus ‘iedereen die verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale 
kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schepping’ te zijn. De paus benadrukt dat 
zorg voor de schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een 
gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden.  
 
Paus Franciscus schrijft over een ‘cultuur van verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwisting 
van grondstoffen. Tegen de achtergrond van de armoede en honger in de wereld is dit een schreeuwend onrecht. 
Hij heeft het over een ‘integrale ecologie’ waarin zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk 
met elkaar zijn verbonden. Het is een indringend en confronterend document want de paus stelt niet alleen 
regeringsleiders verantwoordelijk voor het milieu, maar ieder mens in zijn eigen omgeving.  
 
De encycliek kost inclusief verzendkosten dan € 15,- (Exclusief behandelkosten van € 1,10.) 
Kijk hier voor meer informatie voor de gratis leeswijzer bij LAUDATO SI' 
 
Voor vragen over uw bestelling kunt u bellen met Bisdom Breda: 076 - 522 34 44 
Dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur. 
 
Bestellen: 

Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens (zie 
hieronder). Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda. U kunt voor het bestellen ook 
onderstaand bestelformulier printen en ingevuld opsturen: 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Ja, ik wil Kerkelijke Documentatie deel 2 2015 bestellen.  
Prijs € 15,- per stuk, inclusief verzendkosten en excl. behandelingskosten à € 1,10. 
 
Naam: 
 
Straat: 
 
Postcode:  
 
Plaats: 
 
Aantal exemplaren:  
 
E-mailadres:  
 
IBAN Banknummer: 
 
In een gefrankeerde envelop sturen naar: Bisdom Breda, Postbus 90.189 4800 RN Breda 

 

http://www.rkkerk.nl/nieuws.php?id=252
mailto:bestel@rkk.nl

