
V: openluchtconcert in het Zuiderpark Van 11.30 tot 13.30 uur 

 

Op de plek van de hagenpreek, “Het boerendorp” van milieueducatie 

11.30 – 11.45 Vision improve (Marieke voor de Wind, fagot en Brenda Dor-

Groot, harp) improvisatie geïnspireerd door dit moment in het park. 

11.45 – 12.00 Jeugdkoor van Het Apostolisch Genootschap. 

12.00 – 12.15 "Trio Mozaiek" speelt Turkse muziek 

12.15 - 12.30 Strijdkoor Jan en Alleman uit Den Haag met liederen over het mili-

eu en vrolijke internationale liederen, tegen onrecht en voor een betere we-

reld. 

12.30 – 12.45 Jeugdkoor van Het Apostolisch Genootschap. 

12.45 – 13.00: Vision improve: improvisatie geïnspireerd door dit moment in 

het park. 

13.00 – 13.30: Strijdkoor Jan en Alleman uit Den Haag 

14.00 tot 15.00 Introductieworkshop Permacultuur In ons paviljoen wordt een 

introductie over Permacultuur gegeven. Wel even aanmelden 

15.00 tot 16.00 Gesprek: Permacultuur als ethische leidraad? Over hoe de 

ethische principes van permacultuur leidraad kunnen zijn voor je leven. Rachel-

le Eerhart van Eetbaar Park houdt een inleiding, daarna gaan we met elkaar in 

gesprek. 

 

Het weekend van 24 en 25 mei 

is ook het Nationale Kinder-

boerderijenweekeind. 25 mei 

is er tussen 

8.00 en 17.00 uur in de stads-

boerderij een vlindertentoon-

stelling te zien. Er is een infor-

matiewagen 

van de Haagse Natuurverken-

ners van Milieueducatie. Voor 

de kinderen is een Vlinder-

speurtocht. 

Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn 

daar ook andere kinderactivi-

teiten. De informatiewagen is 

ook de plek waar je alle infor-

matie kunt krijgen over de an-

dere activiteiten in het park.  

 
In het Zuiderpark  vieren wij de   

natuur en op 25 mei 2014 
 

Iedereen is elk moment van harte welkom!  
 
 

Laat je inspireren op www.fetedelanature.nl 



Feest van de natuur 

Zondagochtendviering in het Zuiderpark 

25 mei 2014, Zuiderpark Den Haag 

In het weekend van 24 en 25 mei a.s. wordt in ons 

land voor de eerste keer het feest van de 

natuur, fête de la nature, gevierd. Dit naar voor-

beeld van bijv. Frankrijk en Portugal, waar het vie-

ren van de natuur inmiddels een traditie is. Vanuit 

Het Apostolisch Genootschap in Den Haag namen wij het initiatief aan dit feest deel te 

nemen door een zondagochtendviering in het Zuiderpark.  

 

I: begroeting van de zon 

Van 4.15 uur tot 5.15 uur, vanaf “de” berg aan de Loevesteinlaan, hoek Melis Stokel-

aan.  Zonsopkomst is om 4.33 uur. Met visualisatie/meditatie: de relatie met de zon, 

die alle leven mogelijk maakt, de eerste zonnewarmte op je gezicht, hoe het voelt als 

het licht in je doorbreekt en de kleine momenten waarop dat gebeurt. Aansluitend be-

groeten we de zon door het brengen van de zonnegroet. Door Liane Lankreijer 

(Natuurlijk in je kracht) en Ira Hardjosusono (Kusumayoga)  
 

II: natuurwandeling door ontwakend Zuiderpark en biologisch ontbijt in Eetbaar Park. 

Van 5.15 tot 7.45 uur Onder leiding van Ruud Lekkerkerk (docent biologie Zandvliet 

college) en Bart Achterkamp (ecoloog) ontdekken we het leven om ons heen. Daarna, 

voor €2.50 een heerlijk ontbijt in 'het paviljoen van Stichting Eetbaar Park'. Aanmelden 

via www.eetbaar-park.nl. 
  

Deze zondag is het bij Stadsboerderij De Herweyerhoeve 

‘dag van de kinderboerderij’.  Heempark De Heimanshof is 

open voor publiek en bij de Stichting Eetbaar Park kan een 

introductiecursus permacultuur worden gevolgd (opgeven 

via www.eetbaar-park.nl). Permacultuur is werken met de 

natuur om een betere leefomgeving te maken. Permacul-

tuur beoogt de kwaliteit en productiviteit van  individuele 

levens, de samenleving en onze omgeving te verbeteren. 

Onderwerpen: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en het delen van overvloed. Bij-

zondere blikvanger in de tuin in het Zuiderpark is het duurzame paviljoen, onder regie 

van Nils Norman ontworpen door architect Michel Post ORIO architecten. Dit tijdelijke 

gebouw heeft wanden van leem en stro en een fundament 

van stoeptegels. De constructie van het gebouw is bijzon-

der en in Nederland zelden toegepast; mede dankzij Inge-

nieursbureau Den Haag was realisatie mogelijk. Een groen 

dak bekroont het bouwwerk. Het paviljoen is bedoeld als 

schuilplek voor vrijwilligers, maar ook voor ontvangst van 

schoolklassen en groepen en informatiepunt voor bezoe-

kers. Eetbaar Park, het Boerendorp en de Heimanshof liggen op het terrein van Milieu-

educatie van de afdeling Duurzaamheid en Leefomgeving van de gemeente Den Haag. 

Aansluitend op het biologische ontbijt wordt in het boerendorp van milieueducatie een 

moderne hagenpreek gehouden. 

 

III: moderne hagenpreek in het Zuiderpark  

Van 8.00 tot 9.00 uur 

Onder leiding van Hans Leeflang van Het Apostolisch 

Genootschap, samen met Pandit Stephen R. Pikaar 

van Arya Samaj 

Nederland (ASAN) 

en Liane Lankreijer 

van “Natuurlijk in je 

kracht”. Muzikale 

inbreng van Thea 

Laarman (fluit), Erik Stins (dwarsfluit) en een delegatie 

van jeugdkoren van Het Apostolisch Genootschap (het 

gras kan nog nat zijn, neem een plastic zak mee om op 

te zitten). Daarna koffie in het gebouw van Het Apos-

tolisch Genootschap aan de Loevesteinlaan 170. 

 

IV: dienst over menszijn en de plaats van de mens in de natuur 

Van 9.20 tot 11.00 uur bij Het Apostolisch Genootschap aan de Loevesteinlaan 170. 

Eredienst onder leiding van voorgangers Melanie Keesmaat en Martin van Markus. Met 

muzikale ondersteuning op de vleugel (Tobias Borsboom, Yukiko Hasegawa en Sander 

Lekkerkerk) en zang door een jeugdkoor van Het Apostolisch Genootschap. 

 

 

Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnige geloofsge-

meenschap van mensen die in liefde willen werken aan een 

menswaardige wereld. Apostolischen geloven dat alle le-

ven voortkomt uit een eeuwig mysterie en deel is van een 

ondeelbaar geheel. Uit eerbied voor dit mysterie voelen zij 

zich verantwoordelijk voor de aarde en hun medemens. 

Het Genootschap werkt samen met verwante 

maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties om 

eigentijdse inzichten uit te dragen en praktische hulp te bieden. Het Apostolisch Ge-

nootschap wil mensen inspireren bij het zoeken naar eigen antwoorden op levensvra-

gen. 


