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Laren als dorp 

 

Het dorp Laren (ruim 4300 inwoners) met 

haar prachtige buitengebied behoort tot de 

burgerlijke gemeente Lochem. Van oudsher 

is Laren een agrarische gemeenschap maar, 

net zoals overal elders, neemt het aantal 

agrarische bedrijven steeds verder af.  

Door de mooie omgeving en de goede 

bereikbaarheid (een paar minuten vanaf de 

A1) is Laren een aantrekkelijk dorp ook voor 

mensen uit andere delen van het land. 

Hierdoor is het een gemêleerde bevolking.  

De inwoners zijn te typeren als gastvrij en soms wat afwachtend. Van oudsher speelde 

het “naoberschap” in de agrarische samenleving een belangrijke rol. Hoewel dat aan 

het veranderen is, blijft de saamhorigheid voortbestaan.  

De bevolking van Laren is groot genoeg om een aantrekkelijk voorzieningenniveau in 

stand te houden. Laren heeft twee woon-zorgcomplexen  ’t Ruempol en ’t Talma. Naast 

een supermarkt, een winkel in huishoudelijke artikelen, drogisterij, slijterij, bakker, 

slager en twee bloemisterijen, zijn er enkele horecagelegenheden, twee basisscholen 

(christelijk en openbaar) en diverse sportaccommodaties. Laren heeft een bloeiend 

verenigingsleven.  

Kortom: Laren is een gezellig en aantrekkelijk dorp. Ook weten toeristen de weg naar 

Laren te vinden. In en om Laren kan mooi gefietst en gewandeld worden, bijvoorbeeld 

het Pieterpad. 
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De Protestantse Gemeente Laren 

 

Van oudsher was nagenoeg de hele Larense bevolking Nederlands Hervormd. 

Afsplitsingen hebben nooit plaatsgevonden, dat geeft de kerk een unieke positie. Er is 

maar één kerk in het dorp Laren. 

De ontkerkelijking gaat ook aan Laren niet voorbij. Toch heeft de Protestantse 

Gemeente nog steeds een behoorlijke omvang. Volgens de laatste gegevens telt de 

gemeente 674 doop en 816 belijdende leden. 

Financieel “draait” de gemeente redelijk tot goed. De komende jaren is er ruimte voor 

0,8 fte tot 1 fte predikant en een kerkelijk werker van 0,5 fte.   

Veel mensen in Laren zijn kerkelijk betrokken en bereid om zich actief in te zetten, maar 

zijn geen wekelijkse kerkgangers.  In feite was dat een eeuw geleden ook al het geval. 

De rituelen zijn belangrijk; jaarlijks worden er een aantal kinderen gedoopt en ook veel 

uitvaarten in het dorp vinden plaats vanuit de kerk. Laren staat open voor kinderen aan 

het avondmaal en het zegenen van andere relatievormen. Het beste kunnen wij onszelf 

typeren aan de hand van de kernwoorden uit ons beleidsplan: 

“Omzien naar elkaar, ontmoeten, vieren, inspiratie en generaties” 

(Beleidsplan 2022-2026)  
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Kerkgebouw  

 

De buitenkant van het kerkgebouw is een 

monumentale waterstaatskerk. Het 

interieur is eigentijds en flexibel; door 

stoelen kan de kerkzaal op verschillende 

manieren ingedeeld en gebruikt worden. 

Naast de kerk staat het Kulturhus. Kerk en 

Kulturhus zijn met elkaar verbonden en 

werken veel samen. Het aantal 

kerkbezoekers loopt uiteen van 60 

kerkgangers bij gewone diensten tot 200 

kerkgangers bij bijzondere diensten.  

In de kerk bevindt zich het stiltecentrum, bereikbaar via de hoofdingang. Dagelijks kan  

hier een kaarsje worden aangestoken en kunnen bezoekers waaronder veel toeristen 

even tot rust komen.  

 

Kerkdiensten 

 

Er is elke zondag om 10 uur een eredienst. Avonddiensten zijn er in de stille week en 

op kerstavond en oudejaarsavond met daarnaast een enkele vespers. Alle diensten zijn 

ook online te volgen. Het Heilig Avondmaal wordt zesmaal per jaar gevierd. Onze 

gemeente kent een zogenaamde open viering, iedereen die zich genodigd voelt mag 

zich ook genodigd weten.  

Doopdiensten worden in overleg met de 

doopouders gepland. De laatste jaren 

waren er gemiddeld vijf dopelingen per 

jaar. 

Het aantal huwelijksdiensten is één à twee 

per jaar en er zijn jaarlijks rond de 30 

rouwdiensten die geleid worden door de 

voorgangers of leden van onze 

uitvaartgroep. 

Naast de gezinsdiensten met Pasen, Pinksteren en Kerst zijn er nog andere 

gezinsdiensten, het afscheid van de oudste groep van de kinderkerk en de startdienst 

met welkom 4-jarigen en avondmaal met de kinderen. 

Bij doopdiensten en projecten zijn de kinderen in het begin van de dienst aanwezig en 

gaan daarna naar hun eigen ruimte. 

luchtdienst bij Huis Verwolde 
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Tweemaal per jaar is er een openluchtdienst met aandacht voor jong en oud. 

Sinds maart 2020 zijn de diensten ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl. Er is 

een beamteam voor de presentaties en een streamteam voor de uitzendingen en de 

techniek. De kerk is hiervoor volledig uitgerust met camera’s, een beamer en een 

goede geluidsinstallatie.  

 

Aan de liturgische vormgeving van de kerkdiensten 

wordt een bijdrage geleverd door de bloemendienst. 

Daarnaast werken ook lectoren mee aan de eredienst.  

Als het gaat om de stijl van de liturgie dan volgen we 

doorgaans de klassiek-oecumenische orde van 

dienst, maar we zijn daar niet strikt in.  

 

Doorgaans volgen we het rooster van de Eerste Dag. Er wordt gezongen uit het 

Nieuwe Liedboek. Een aantal keer per jaar werken er Larense koren mee aan de dienst. 

Ook is er een voorzanggroep en een combo.  

 

Bestuur en organisatie 

 

De kerkenraad vergadert elke 6 weken.  

In totaal zijn er 19 ambtsdragers, 6 wijkouderlingen, 2 jeugdouderlingen,  

5 kerkrentmeesters en 6 diakenen. 

 

Het moderamen bestaat uit de voorzitter, scriba, vertegenwoordigers van de 

taakgroepen en de twee voorgangers, zij vergaderen voorafgaand aan de 

kerkenraadvergadering. 

 

In onze de gemeente zijn bijna tweehonderd vrijwilligers actief. 

 

Pastoraat 

De predikant en de kerkelijk werker zijn samen verantwoordelijk voor het pastoraat. 

Zo nodig wordt door predikant en kerkelijk werker bij toerbeurt een bezoek gebracht 

aan gemeenteleden die verblijven in ziekenhuizen te Deventer en Zutphen.  

Hiernaast verrichten ouderlingen en wijkmedewerkers pastoraal werk in de gemeente.   
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Protestantse Gemeente Dienst 

De Protestantse Gemeente Dienst (PGD) is vooral diaconaal werkzaam en heeft een 

signaleringsfunctie.  

Ze heeft het doel aandacht te schenken aan alle inwoners van Laren, bij geboorte, 

ziekte en verjaardagen boven de 85 jaar. Er is een apart PGD-bestuur. 

Diaconaat 

De diaconie probeert in evangelisch opzicht oog en oor te hebben voor de nood in de 

wereld, zowel in eigen gemeente als in mondiaal opzicht. De diaconie ondersteunt en 

werkt mee aan lokale, landelijke en buitenlandse goede doelen. Ook organiseren we 

samen met jongeren diaconale projecten in het buitenland. De diaconie werkt samen 

met andere diaconieën in de Stichting Hulpverlening Lochemse 

geloofsgemeenschappen.  

 

Kerkrentmeesters 

De kerkrentmeesters houden zich onder andere bezig met het in standhouden van de 

erediensten en de middelen voor de pastorale zorg, de geldwerving door onder meer 

de Actie Kerkbalans en het beheren van het kerkgebouw, de pastorie en enkele 

woningen. 

 

Jeugd 

Het jeugdwerk wordt gecoördineerd in de taakgroep jeugd & jongeren 

vertegenwoordigd door jeugdouderlingen, kinderkerk, jeugdclubreünie en de kerkelijk 

werker.  

Ongeveer tweemaal per maand, tijdens de zondagse kerkdienst, is er kinderkerk voor 

kinderen van 4 t/m 12 jaar. Voor jongeren van 12 tot ongeveer 20 zijn er twee groepen 

die enkele malen per jaar samen komen voor een ontmoeting.  

 

Kerkblad “Kerkklanken” 

Onze gemeente kent een maandelijks fullcolor kerkblad onder de naam "Kerkklanken". 

Het blad wordt uitgegeven door de Zalige Zalm. Tweemaal per jaar wordt het blad 

huis-aan-huis verspreid in Laren. 
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Kulturhus "'t Kruispunt" 

Sinds 2008 zijn het voormalig gemeentecentrum 't Kruispunt en de kerk aan elkaar 

verbonden door een ontvangstruimte. Het Kulturhus en de kerk delen hun 

voorzieningen en de ontvangstruimte is zowel ingang van het Kulturhus als de kerk. In 

het stichtingsbestuur van het Kulturhus heeft de kerk een ruime vertegenwoordiging. 

 

Pastorie  

 

 

De ruime pastorie ligt direct naast de kerk. Zij omvat beneden een hal, keuken, 

woonkamer, eetkamer, studeerkamer, grote kelder; op de eerste verdieping zijn vier 

slaapkamers en een badkamer met bad en aparte douche. Over het gehele huis is een 

zolder. Er is zowel een grote voortuin als een grote achtertuin, waarbij de voortuin in 

onderhoud is bij de kerk. In de achtertuin staat een stenen schuur en een grote carport. 

Het huis is duurzaam voorzien van zonnepanelen.  
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Activiteiten  

Eenmaal per jaar is er in september een rommelmarkt in de kerk waar veel 

gemeenteleden aan mee werken.  

Er zijn verschillende gespreksgroepen;  

- Mums United Groep  

- Dertigers 

- Geloven Thuis 

- Verwolde 

- Bijbelgespreksgroep 

- Connectgroep (voor twintigers) 

De commissie Ontmoeting&Inspiratie organiseert: een aantal thema-avonden, Vespers, 

Verhaal achter het lied,  het fietsen en wandelen naar de kerk voorafgaand aan de 

zondagse kerkdienst en de Top-2000 dienst.  
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Tenslotte 

 

We willen een kerk zijn met verbinding naar binnen, naar buiten en naar Boven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor informatie over onze kerkelijke gemeente: 

www.kerklaren.nl 

 

Voor meer informatie over het dorp Laren 

www.larengelderland.nl 

 

http://www.kerklaren.nl/
http://www.larengelderland.nl/

