
 

 



 

 
zondag 11 september 2022  Startzondag 
Op deze zondag wordt het programma 2022-2023 gepresenteerd. Na de dienst 
genieten we samen van een heerlijk taartenbuffet.  
    
donderdag 29 september 2022 O&I op locatie    20.00 uur 
In een rustige omgeving rondom vuurkorven kunnen we ontspannen met elkaar 
praten en door elkaar geïnspireerd worden onder het genot van een lekkere mok 
warme koffie, thee of chocomelk.  
 
zondag 2 oktober 2022         Dialectdienst      10.00 uur 

“Moar wat zeg ‘ie dan?” 
Deze dienst zal worden geleid door Jan Leijenhorst en wordt voorbereid met de 
gespreksgroep ‘geloven thuis’.  
 
zondag 16 oktober 2022   Fietsen naar de kerkdienst     08.30 uur 
In stilte, in gesprek met elkaar, wat meditatieve woorden van de gids. Een mooi begin 
van de zondag. 
 
dinsdag 18 oktober 2022   Thema-avond         Kulturhus, 20.00 uur 

“Ieder mens is geroepen om boer te zijn”. 
Henk Slagman zal dit thema voor ons inleiden waarna er gelegenheid is om met hem 
en elkaar in gesprek te gaan over dit actuele thema. 
 
zondag 27 november 2022   Vesperdienst        19.30 uur 

“Verwachting” 
Een ingetogen avonddienst bij de overgang van de drukte van de dag naar de stilte 
van de nacht. 
 
vrijdag 30 december 2022   Top2000-dienst             Harfsen, 19.30 uur 
De Top2000-dienst wordt door de kerken van Harfsen en Laren afwisselend in 
Harfsen en Laren georganiseerd. Een boeiende avond met muziek uit de Top2000 met 
levensbeschouwelijke / religieuze invalshoek, ingeleid door diverse gemeenteleden. 
De muziek wordt verzorgd door regionale muzikanten.  
 
zaterdag 31 december 2022  Oudejaarsdienst                 19.30 uur 

“Bij de overgang van oud naar nieuw” 
Na de dienst wensen wij elkaar een goede jaarwisseling toe. 
 
donderdag 9 februari 2023  Thema-avond         Kulturhus, 20.00 uur 

“Ouder worden zoals je het niet wilt”. 
De bekende schrijver/spreker/pastor Marinus van den Berg komt naar Laren om over 
dit thema te spreken, waarna er gelegenheid is om met hem en elkaar in gesprek te 
gaan. 



 

 
zondag 19 maart 2023   Vesperdienst      19.30 uur 
Een ingetogen viering in de veertigdagentijd om de stilte te laten indalen.  
 
zondag 26 maart 2023   Wandelen naar de kerkdienst              08.30 uur 
In stilte, in gesprek met elkaar, wat meditatieve woorden van de gids. Een mooi begin 
van de zondag. 
 
vrijdag 31 maart 2023   Jesus Christ Superstar     20.00 uur 
De bekende musical Jesus Christ Superstar wordt voor ons uitgevoerd door 
theatergroep Studio65. 
 
zondag 9 april 2023   Paasontbijt       09.00 uur 
Voor de paasdienst gezellig met elkaar ontbijten om zo samen het feest van de 
opstanding en het nieuwe leven te vieren.  
 
Vrijdag 14 april 2023   Stadswandeling      19.00 uur 
Onder leiding van een gids dompelen we ons onder in het rijke Joodse verleden van 
Deventer.  
 
zondag 16 april 2023   Dialectdienst      10.00 uur 
Deze dienst zal worden geleid door Jan Leijenhorst in het decor van de Revusical.  
 
dinsdag 9 mei 2023   O&I op locatie      20.00 uur 
In een rustige omgeving rondom vuurkorven kunnen we ontspannen met elkaar 
praten en door elkaar geïnspireerd worden onder het genot van een lekkere mok 
warme koffie, thee of chocomelk.  
 
Zondag 4 juni 2023   Wandelen naar de kerkdienst              08.30 uur 
In stilte, in gesprek met elkaar, wat meditatieve woorden van de gids. Een mooi begin 
van de zondag. 
 
Nog nader in te plannen  Koken met de bijbel 
Om het jaarthema praktisch te maken gaan we samen aan de slag met ingrediënten 
en gerechten uit de bijbel.  
 
Nog nader in te plannen  Thema-avond 
Een krijgsmachtpredikant zal ons meer komen vertellen over het pittige werk van 
predikanten tijdens een uitzending naar oorlogsgebied.  
 
Daarnaast is er nog een hele groep mensen actief om weer een jongerenreis op te 
starten, de startavond is 9 september geweest. 
We zullen er vast meer van horen, hier in de kerk en/of bij al hun acties. Wij hopen 
daarin op uw ondersteuning! 



 

 


