
U-nited organiseert diensten waar 
op een eigentijdse manier jongeren 
kunnen kennismaken met het christe-
lijk geloof. We willen dat de dien-
sten van U-nited een plek zijn waar 
ruimte is om kritische vragen te 
stellen. Elke dienst heeft een ander 
thema, van de apostelen tot offe-
ren. We vragen ons dan steeds af 
wat de Bijbel daarover te zeggen 
heeft en wat we daar nu in deze tijd 
mee kunnen. In de sketch wordt het 
thema op humoristische wijze aan 
de kaak gesteld en er worden veel 
hedendaagse liederen gezongen. 
Maar er is ook ruimte voor andere 
elementen: een videoclip, een quiz 
en ga zo maar door. 
Jongeren denken vaak dat het 

geloof ouderwets, achterhaald en 
saai is. Wij willen laten zien dat het 
ook anders kan. Het geloof is niet 
iets van vroeger, we kunnen er nog 
steeds wat mee en de bijbel heeft 
nog steeds veel wijsheid te bieden, 
ook over de thema’s van nu. Vind je 
het leuk om bij U-nited aan te slui-
ten, kom dan gewoon een keer naar 
de U-niteddienst en geef dit dan 
aan bij een van de U-nitedleden!  
Dus kom langs en laat je verassen!
Voor meer informatie kijk op  
pknanloozuidlaren.nl/ 
jeugdwerk/u-nited-jeugdkerk
Plaats en tijd: 2e zondagavond van 
de maand 19.00-20.00 uur, Laar-
kerk, Stationsweg 159

Jeugdkerk U-nited

 
Informatie over het jeugdwerk kun je 

vinden op de website 
pknanloozuidlaren.nl/jeugdwerk/ 

centrale-jeugdraad

Je kunt ons ook volgen op de Facebook-
pagina van het jeugdwerk. Mocht je nog 

geen lid zijn word dan vriend:  
facebook.com/groups/ 

jeugdwerkpknanloozuidlaren  
Hierop worden alle activiteiten en data, 

foto’s en filmpjes geplaatst.



Iedere maand wordt voor alle tieners van de klassen 1,2,3 en 4 een ont-
moeting georganiseerd op Perron1234.com. Daarnaast  kunnen tieners 
ongeveer 5 a 6 keer per jaar op vrijdagavond voor de maaltijd aanschui-
ven bij Herman van der Kruk en Jenneke Leefsma Kastanjelaan 40 Zuidla-
ren.  Aan de hand van verhalen, spellen en ontmoetingen staan we stil bij de 
reis die tieners maken. Elkaar ontmoeten en samen een goede tijd hebben 
is belangrijk. Ook zoeken we wat we uit de bijbel kunnen leren. Het is geen 
kerkdienst, het is geen catechisatie, het is geen club... het is van alles wat... 

♪

DOEDAG!
Ook dit jaar organiseren we voor jong en oud een 

‘Doe dag’. Waarschijnlijk valt dit samen met NL doet 
op 14 maart. Samen met de hele gemeente proberen 
we klussen te doen voor mensen die het nodig hebben. 
Wil jij ervaren hoe leuk het is om mee te helpen aan 
vrijwilligerswerk? Wil jij zien hoe we met elkaar een 
bijdrage kunnen leveren aan de samenleving?? Kom 

en help mee op de ‘Doe dag’. Neem je vriend of 
vriendin mee. Dan maken we er een zinvolle dag van. 

Want... JIJ MAAKT HET VERSCHIL! 

JEUGDWERK   
  CATECHESE 
PROGRAMMA  
 2019 / 2020   Activiteiten in

 het komende 
   jaar voor de 
verschillende 
   leeftijdsgroepen
Fruitpakhuis 

-

Reis door de Paasnacht

-

Reis door de Kernstnacht

-

Bordspelavond voor jong en oud

-

Oliebollenactie 

-

Pubquiz

-

Reis naar Taizé voor 17+ in de zomer 
van 2020

* Data volgen nog, dus volg en houd de 
Facebookpagina van het jeugdwerk en 
de website goed in de gaten:  
facebook.com/groups/ 
jeugdwerkpknanloozuidlaren

www.pknanloozuidlaren.nl 

 

Elke doordeweekse avond van 18.30 
tot 19.30 is er club voor JOU! Op 
een clubavond doen we verschillende 
spellen en activiteiten, passend bij je 
leeftijd. 

Maandagavond:  groep 5  
Dinsdagavond:  groep 6
Woensdagavond:  groep 7  
Donderdagavond:  groep 8

Komt die avond je niet goed uit? Dan 
is het mogelijk om op een andere 

clubavond te komen! De club wordt 
in de soosruimte van de Laarkerk 
gehouden.

Ook organiseren we gedurende het 
club-jaar verschillende leuke activiteiten:
Startdisco in het startweekend
Nieuwjaarsdisco
Themafeest 
Clubkamp
Vossenjacht   

Alle data worden nog aangekondigd.

Jeugdclubs
PERRON1234.COM

Ben je tussen de 4 en 12 jaar oud? Dan 
mag je tijdens de kerkdienst een moment 
naar de kindernevendienst. Tijdens de 
kindernevendienst wordt met de kinde-
ren gesproken en/of gezongen over het 
thema van die week, wordt het bijbe-
horende (bijbel)verhaal verteld en is er 
een verwerking in de vorm van kleuren, 

knutselen, kwis of spel. 
(Daarnaast worden er ook nog andere 
activiteiten georganiseerd, waarbij het 
ontmoeten centraal staat.), Ieder jaar 
houden we voor de jongste kinderen de 
kikkerdienst en voor de oudere kinderen 
de kickdienst.

 K i n D e r
    n E v e n 
  D i e n s t

☾



Catecheseprogramma



Basiscatechese
Groep 7 en 8 van de basisschool

Wat we doen op basiscatechisatie is jullie wegwijs 
maken in het geloof en in de gewoontes van de 
kerk. Het gaat bijvoorbeeld over de kerkdienst: 
wat doen de dominee, ouderling, diaken, koster 
en organist? Welke feesten worden er gevierd, en 
waar gaan die over? We praten over de doop en 
het avondmaal. Ook gaan we in op grote vragen 
over het geloof, zoals: wie is God? Wat zei Jezus 
en hoe kijken we naar andere geloven? Het wordt 
vast een leerzaam en gezellig jaar.

Het catecheseprogramma start met een 
bijeenkomst voor de ouders, daarna vervolgen we 
het programma met elf bijeenkomsten.

De thema’s voor de basiscatechese van dit seizoen 
zijn:
Blok 1: Thema De Kerkelijke feesten  
Blok 2: Thema De Bijbel, wat is dat voor een boek? 
Het catechisatieprogramma start met een 
bijeenkomst voor je ouders op woensdag 30 
september van 19.30- 21.00 uur in De Meent bij 
de Laarkerk. De echte catechisatie voor jou begint 
op 14 oktober.

Als jij of je ouders vragen hebben neem dan 
contact op met ds. Gonny de Boer,   
tel. 0592-277060 
hedeboer@pknanloozuidlaren.nl 

Data
Bijeenkomst ouders: woensdag 26 september om 
19.30 uur in de Meent bij de Laarkerk.
Bijeenkomsten jongeren: woensdag 14 oktober, 28 
oktober, 11 november, 25 november, 9 december, 
13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 9 
maart en 23 maart.

Plaats en Tijd
De Meent van 19.00-20.00 uur

Leiding
ds. Gonny de Boer, tel. 0592-277060   
hedeboer@pknanloozuidlaren.nl  

Klas 1 en 2 Voortgezet onderwijs: Onderweg

We lezen met elkaar een paar verhalen uit de 
Bijbel in Gewone Taal en proberen te achterhalen 
wat de betekenis ervan is voor ons leven in deze 
tijd. Ook nodigen we op een aantal avonden 
mensen uit die in de kerk een taak vervullen, zoals 
een diaken, een ouderling, een kerkrentmeester, 
een koster, een organist, om van hen te horen 
waarom ze ervoor hebben gekozen zich op deze 
manier voor de kerk in te zetten.

Data
De avonden worden gegeven op de dinsdagen 
24 september, 8 oktober, 5 en 19 november, 10 
december, 21 januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 
maart.

Plaats en Tijd 
19.00 – 19.45 uur, de Zijbeuk

Leiding 
ds. Robert Jan ten Have, tel. 050-4091764  
rjtenhave@pknanloozuidlaren.nl

Laat je van tevoren even weten of je mee wilt 
doen? 

Perron1234.com
Iedere maand wordt voor alle tieners van 
de klassen 1,2,3 en 4 een ontmoeting 
georganiseerd op Perron1234.com. Daarnaast  
kunnen tieners ongeveer 5 a 6 keer per jaar 
op vrijdagavond voor de maaltijd aanschuiven 
bij Herman van der Kruk en Jenneke Leefsma 
Kastanjelaan 40 Zuidlaren.  Aan de hand 
van verhalen, spellen en ontmoetingen staan 
we stil bij de reis die tieners maken. Elkaar 
ontmoeten en samen een goede tijd hebben is 
belangrijk. Ook zoeken we wat we uit de bijbel 
kunnen leren. Het is geen kerkdienst, het is geen 
catechisatie, het is geen club... het is van alles 
wat... 

Op de volgende data ben je van harte welkom 
bij Perron1234.com

Data en Tijd
22 september 2019 10.00 uur 
27 oktober 2019  10.00 uur 
24 november 2019 10.00 uur 
21 december 2019 KERSTspecial 
26 januari 2020  10.00 uur 
23 februari 2020  10.00 uur 
22 maart 2020  10.00 uur 
11 en 12 april 2020 PAASnacht 
24 mei 2020  10.00 uur 
20-21 juni 2020  NACHT   
  ZONDER   
  DAK  
Plaats 
Het Station (soos Laarkerk)

De data en tijden van de bijeenkomsten bij 
Jenneke en Herman worden nader ingevuld 
in overleg met de deelnemers. 

Kerk-vlog
‘Dat moet beter en leuker kunnen,’ lijkt me, als 
ik op social media eens wat rondneus op het 
kerkelijke erf. Graag daag ik jongeren vanaf 16 
jaar uit met me mee te denken om een kerkelijke 
vlog op te zetten. Zowel technisch als inhoudelijk 
kan er inbreng zijn. 

Data
Bij een maaltijd op vrijdag 6 september, inven-
tariseren we. Om 18.00 bij mij thuis. Ds Wouter 
Slob.

Plaats en tijd 
18:00 uur, Het Oelbred 7, Zuidlaren

Leiding 
ds. Wouter Slob, tel. 050-4095164  
whslob@pknanloozuidlaren.nl 


