
   
   Activiteiten in
 het komende 
   jaar voor de 
verschillende 
   leeftijdsgroepen
Make up party voor meiden in de leef-
tijd 12-16 jaar

-

Game avond voor jongens in de leeftijd 
van 12-15 jaar en 16-20 jaar

-

Bordspelavond voor jong en oud

-

Zeilweekend voor 15-20 jarigen

-

Reis naar Taizé voor 17+  

* 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 

K i n d e r
n e v e n 
d i e n s t

Ben je tussen 4-12 jaar oud? Dan mag je tijdens de 
kerkdienst een moment naar de kindernevendienst. 
We lezen een verhaal van ‘Vertel het maar’ en ver-
tellen je over de verhalen van de Bijbel. Vaak zingen 
we een liedje, maken een werkje of spelen we een 
spelletje. Ieder jaar houden we voor de kleinste kin-

deren de kikkerdienst en voor de oudere kinderen de 
kickdienst. Voor de ouders: meer informatie over de 

methode en materialen is te vinden op:  
www.vertelhetmaar.nl  

Denk jij ook dat het geloof ouder-
wets en achterhaald is? Wij willen je 
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.

De U-niteddienst is een plek waar 
ruimte is om kritische vragen te 
stellen. Elke dienst heeft een ander 
thema en we vragen ons dan steeds 
af wat de Bijbel ons daarover te 
zeggen heeft en wat we er in deze 

tijd mee kunnen. Vind je het leuk om 
een keer mee te zingen of een in-
strument te spelen, kom dan gewoon 
een keer naar de U-niteddienst en 
geef dit dan aan bij de band!  Dus 
kom langs en laat je verrassen!

Voor meer informatie kijk op  
pknanloozuidlaren.nl/ 
jeugdwerk/u-nited-jeugdkerk

Plaats en tijd: 2e zondagavond 
van de maand 19.00-20.00 uur, 
Laarkerk

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.



SOOS 

Vanaf het startweekend, vrijdag 18 sep-
tember, is ‘Het Station’ weer geopend! 
Veel activiteiten van het jeugdwerk vin-
den hier plaats. Op de vierde vrijdag-
avond van de maand, op enkele uitzon-
deringen na, worden de soosavonden 
georganiseerd. Ook rondom bijzondere 
feestdagen wordt er, daar waar moge-
lijk, een soosavond georganiseerd. Je 
kunt op deze avonden je leeftijdsgeno-
ten ontmoeten, spellen spelen en gezel-
lig bijkletsen. Via de website, Facebook, 
Samenklank en de mail worden de 
soosavonden aangekondigd. Wil je ook 
meedraaien met de activiteiten of heb 
je vragen? Mail dan naar jeugdsoos@
pkananloozuidlaren.nl

Jeugd- en tienerclubs
Elke doordeweekse avond van 18.30 
tot 19.30 uur is er club voor JOU! Op 
een clubavond doen we verschillen-
de spellen en activiteiten, passend bij 
je leeftijd. 

Maandagavond:  groep 5  
Dinsdagavond:  groep 6
Woensdagavond:  groep 7  
Donderdagavond:  groep 8
Vrijdagavond:  klas 1&2 VO

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 
clubjaar verschillende leuke activi-
teiten:

Startdisco - 17 september ‘16
Nieuwjaarsdisco - 14 januari 2017
Themafeest - 25 maart 2017
Nieuwsbrief - 12 mei 2017
Clubkamp - 16 juni t/m 18 juni 2017
Vossenjacht & einddisco - 24 juni 2017

Zit je in klas 1, 2 of 3 van het Voortge-
zet Onderwijs? Sluit je dan aan bij de 
tienerdienst. In deze aparte dienst, die 
gehouden wordt op de 4e zondag in 
de Soosruimte van de Laarkerk, gaan 
we aan de hand van een verhaal in de 
Bijbel zoeken wat de betekenis is en 
wat je er nu nog mee kunt. Soms kijken 
we naar een filmpje en luisteren we 
naar muziek. We vinden het belangrijk 
dat je zoveel mogelijk leeftijdsgenoten 
ontmoet en met elkaar de Bijbel en de 
verhalen van God op een manier leert 
kennen die bij je past. 

Iedere 2e zondagmiddag van de 
maand mag je aansluiten bij de ac-
tiviteiten van de jeugdkerk U-nited. 
Aan het eind van de middag eten we 
samen en gaan we daarna naar de 
jeugddienst U-nited.

Een hoogtepunt van het jaar is de Reis 
door de Paasnacht. Alle tieners gaan 
een nacht samen op stap om aan de 
hand van spellen, reizen, verhalen en 
bijzondere plekken het verhaal van 
Pasen op een unieke manier samen te 
horen en te beleven. Kijk eens naar de 
foto’s op de website!!!

T i e n e r d i e n s t

♪

�

Maatschappelijke 
stage in en  

rond de kerk
Wil jij tijdens een maatschappelijk stage ervaren hoe 
leuk het is om mee te helpen aan vrijwilligerswerk? Wil 
jij zien welke bijdrage de kerk levert in de Samenle-
ving? Misschien heb jij wel frisse ideeën en suggesties 
hoe het anders kan? Meld je dan aan bij het team van 
het  Jeugdwerk of bij een van de predikanten. Neem 

je vriend of vriendin mee dan maken we er een zinvolle 
stage van……. want JIJ MAAKT HET VERSCHIL! 

𐐦

☺
☾

JEUGDWERK   
  CATECHESE 
PROGRAMMA  
 2016 / 2017



Catecheseprogramma



Basiscatechese
Groep 7 en 8 van de basisschool

Thema 1: De Kerkelijke Feesten 
Thema 2: De Bijbel, wat is dat voor een boek?
Dit jaar bespreken we een tweetal thema’s zodat 
jullie kennis maken met de Kerkelijke Feesten en 
de Bijbel. Samen praten we over de kerkelijke 
feesten: Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 
Ook gaan we in op de Bijbel als Bibliotheek, wat 
staat er in het Oude en Nieuwe Testament. We 
praten over verschillende Bijbels en hoe je de 
bijbel gebruikt.  Het wordt vast een leerzaam en 
gezellig jaar. 

Het catecheseprogramma start met een bijeen-
komst voor de ouders, daarna vervolgen we het 
programma met 10 bijeenkomsten.

Data
Bijeenkomst ouders: dinsdag 20 september om 
20.00 uur.

Catecheseavonden
Dinsdag 4 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 
november, 6 december, 10 januari, 24 januari, 7 
februari, 28 februari, 14 maart.

Plaats en Tijd
19.00-19.45 uur,  in De Meent van de Laarkerk

Leiding
ds. Gonny de Boer, tel. 0592-277060   
h.e.deboer@ziggo.nl

Catecheseouders 
Agnes Jager en Henriette Lagerburg 

Klas 1 en 2 Voortgezet onderwijs

Thema: Feesten en bijzondere momenten
Tijdens het kerkelijk seizoen (kerkelijk jaar) zijn er 
verschillende feesten en bijzondere momenten. 
Veel van deze feesten en momenten kunnen we 
ervaren in de daarbij behorende diensten in de 

kerk, maar ook thuis – in familiekring en bij men-
sen individueel. Dit seizoen staan we stil bij een 
paar van deze bijzondere momenten. We ver-
diepen ons in de momenten en gaan met mensen 
in gesprek. Waar mogelijk werken we ook mee 
aan de voorbereiding van bijbehorende diensten 
in de Laarkerk. 

Data*
11 en 25 oktober, 15 en 29 november, 17 en 31 
januari, 14 februari, 14 en 28 maart, 12 en 15 
april.

Plaats en Tijd 
19.45 – 20.30 uur, De Meent Laarkerk
* totaal overzicht van data, tijdstip en kerkdiensten ontvang je 
op de 1e avond

Leiding 
ds. Jelle van Slooten, tel. 0593-333179  
jellevanslooten@planet.nl
 

Klas 3 en 4 Voortgezet onderwijs

Thema: Kerkbezoeken
In het catecheseprogramma voor de 3e en 4e 
klas van de middelbare school maken we kennis 
met andere christelijke tradities dan de onze. We 
bezoeken de diensten van een viertal andere 
kerken, en bereiden ons daar van tevoren op 
voor. Na de bezoeken maken we zelf een dienst 
voor onze eigen gemeente in de Laarkerk.

Data*
De voorbereiding op de kerkbezoeken vinden 
plaats in De Meent van 19.30-21.00 uur op:
woensdag 28 september, 9 november, 7 decem-
ber, 11 januari en 1 maart

Op de volgende zaterdag en zondagen bezoe-
ken we de kerken: 1 oktober, 13 november,  
11 december, 15 januari en 5 maart.
Daarna bereiden we ons voor op de catechese-
dienst: 15 maart, 5 april en 19 april.

Catechesedienst
10.00 uur, Laarkerk
* totaal overzicht van data, tijdstip en kerkdiensten ontvang 
je op de 1e avond

Leiding
ds. Wouter Slob, tel. 050-4095164   
whslob@hotmail.com

Jongeren 17-20 jaar
(na klas 4 van het Voortgezet Onderwijs)  

Thema: Eetclub
Maandelijks komen de jongeren bij een van de 
gezinnen thuis om gezamenlijk een maaltijd te 
bereiden. Tijdens deze maaltijd zullen we dan 
met elkaar en het gastgezin spreken over het 
geloof, kerk en andere leuke dingen. 

Data
23 sept, 21 okt, 18 nov, 20 jan, 17 feb,  
17 maart, 21 april, 19 mei

Plaats en tijd 
In de gastgezinnen, tijd in overleg

Leiding 
ds. Wouter Slob, tel. 050-4095164  
whslob@hotmail.com  
en Paulien Hu, leyihu@hotmail.com

Belijdeniscatechese

Deze kring is bedoeld voor mensen die zich voor 
willen bereiden op het doen van belijdenis, of 
die zich willen verdiepen in de achtergronden 
van het christelijke geloof. Afwisselend bespre-
ken we belangrijke thema’s die in het geloof of 
de kerk een rol spelen, en spreken we samen 
over een aantal aspecten die met ons eigen 
geloof te maken hebben. In de regel zijn we de 
hele avond bezig.
Jongeren kunnen zich opgeven bij de wijk-
predikant. Op basis van de opgaven wordt een 
groep geformeerd en worden de data gepland.


