
 
 
 
 
 
 
Pieter van Wijngaarden is 20 jaar oud en is bezig met zijn eerste jaar van de opleiding HBO Elektrotechniek. Hij 
werkt momenteel als service-mechanicus. Daarnaast heeft hij een ietwat uit de hand gelopen hobby: hij 
verschillende evenementen het licht en geluid. Die hobby heeft zelfs geleid tot het ontstaan van zijn eigen bedrijf: 
Stone Licht en Geluid. 
 
Kun je ons vertellen hoe jouw talent voor het regelen 
van licht en geluid is ontstaan?  
Zo’n acht jaar geleden zag ik hoe het geluid werd 
geregeld bij de Sing Inn. Zo groeide langzaam mijn 
interesse hierin. Ik wilde al snel een eigen speakerset 
om het geluid bij bandjes te ‘doen’. Zo mocht ik op 
school de kerstviering doen en toen werd ik gevraagd 
om te helpen in het team van de HGJB TOV
en bij de After Summer Praise van de HGJB. Daarna 
kreeg ik ook wat grotere klussen van het 
geluidsbedrijf zelf. Zo begon ik steeds meer werk te 
krijgen en doe ik nu ook de Pareldiensten. Hoewel ik 
steeds meer hierin ben gegroeid, is en blijft het zeker 
een hobby.  
Welke eigenschap van jou komt het best van pas bij 
jouw hobby? 
Ik ben behulpzaam; ik vind het leuk om me
helpen.  
Dat blijkt wel: je zorgt ervoor dat alles tot in de 
puntjes wordt geregeld. We zien je regelmatig bezig 
in de gemeente. Wat doe je eigenlijk allemaal in de 
gemeente met licht en geluid? 
Ik doe nu het geluid voor de Pareldiensten. Ook regel
ik bij de rommelmarkt de omroepinstallatie en de 
microfoon. In sommige bijzondere diensten waarin 
een band speelt doe ik ook het geluid. Dan zit ik 
onopvallend weggekropen -  lekker in het publiek 
geluid te regelen.  
Je houdt er dus niet zo van om in het middelpunt van 
de aandacht te staan. Hoe reageren andere mensen 
op je werk als geluidsman? 
Voor de meeste mensen is het vrij normaal. Toch 
staan er vaak mensen over mijn rug mee te kijken als 
ik bezig ben. Ze zijn toch benieuwd wat je aan het 
doen bent.  
Wat vind je het leukst aan het regelen van licht en 
geluid? 
Het resultaat: op een gegeven moment heb je alles 
klaarstaan. Dan hoor je een band spelen en dan denk 
je: dat hebben we met elkaar toch maar weer mooi 
neergezet. Dat vind ik heel gaaf.  

Dit seizoen wil In The Picture zich richten op jongeren in de gemeente 
met een bijzonder talent of een bijzondere hobby. Er is veel talent in 

onze gemeente en dat mag best gezien worden! Weet u/je iemand die 
ook wel eens ‘in the picture’ mag worden 
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Bij de TOV-avonden bijvoorbeeld heb je echt een 
gigantische show staan. Het resultaat zien, de mensen 
die met verwondering kijken; dat is echt vet. 

terrein uit te lichten. Ik had zelfs 
geregeld voor de stroomvoorziening. Het resultaat 
was alsof er een hele fantasiewereld
Het totaalplaatje was heel gaaf: overal lampjes, 
mensen die het naar hun zin hadden. Dat vind ik nog 
steeds echt heel vet. Dat geeft zo’n voldoening na alle 
moeite die je erin hebt gestoken!
Je hebt het over ‘moeite’: kost het veel tijd 
moeite om zo’n evenement voor te bereiden?
Met de opbouw van bijvoorbeeld een Pareldienst ben 
je vanaf ongeveer 14:00 uur bezig, dus in totaal zo’n 
vier uur. Het vraagt dus wel veel tijd. Niet alleen op de 
dag zelf, maar ook de dag van tevoren moet je a
kar inladen, bepaalde bestanden klaar zetten 
enzovoort. Soms is het lastig om al die tijd ervoor te 
vinden. 
Wat zou je anderen aanraden die ook graag meer 
zouden willen leren over jouw hobby?
Stap gewoon eens op een geluidsman af. Het zijn vaak 
mensen die het heel interessant vinden om er met 
anderen over te praten. Hun eigen vriendenkring 
interesseert het vaak niet zo erg.  De meeste
geluidsmannen kunnen er een hoop over vertellen. 
Wellicht kunnen ze zelfs iemand gebruiken die he
helpt!  Zo ben ik er ook ingerold.
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met een bijzonder talent of een bijzondere hobby. Er is veel talent in 
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ook wel eens ‘in the picture’ mag worden gezet? Geef het aan ons door!
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Jan Willem Loeve: Op de club of de catechisatie kun je de leiding/catechisant/mentoren waarschijnlijk helpen met allerlei dingen, 
zoals dingen klaarzetten, helpen met voorbereiden van vragen of op de club met het bedenken van spellen/tweede gedeeltes. 
Als je bij anderen dingen in de gemeente wil helpen kun je dat altijd vragen aan de jeugdouderlingen en - diaken. 

We zien ze allemaal in de 

kerk, de ‘men in black’. 

Strak in het pak op de 

voorste bank. In deze 

rubriek leggen we de 

jeugdambtsdragers vragen 

voor of we laten ze 

reageren op een stelling. 

Heb je een vraag aan de 

jeugdambtsdragers? Stuur 

hem in en wie weet wordt 

hij binnenkort beantwoord! 

TO DO 

KINDERCLUB ITHAI 
KINDEREN VAN 10-11 JR 
Woensdag 18:45-20:00 

data in kerkbode 

Spellen 
knutselen 

bakken 
lekker snoepen 
plezier hebben 

God leren kennen 
 

ZONDAGSCHOOL 
ZONDAG 14:15-15:00 
Ichthusschool/Parel 

Bijbelverhaal  
zingen 

bidden 
luisteren 

leren 

HET LICHTPUNT 
VOOR MENSEN Met 

EEN VERSTANDELIJKE 

BEPERKING 

DONDERDAG  
19:00-20:30 

De PAREL 
Vertrouwd 
gezellig 

jezelf zijn 
leerzaam 

uniek 

 
MEISJESCLUB – meiden van 12-15 jaar 

MAANDAG 19:30 in de Parel 
Kletsen bidden gezelligheid 

bakken chocolade  vriendinnen 
verdieping thee 

JONGENSCLUB 
jongens van 12-15 jaar 
Zaterdag 19:15 De Parel 

sport en spel 

vriendschap 
lol 

bijbel 
klussen 

TUSSENCLUB 
jongeren van 15-17 jaar 
vrijdag 20:00 De Wagon 
Lol goede gesprekken 

gezelligheid God 
kampvuur  bijbel 

bitterballen 

JEUGDVERENIGING – jongeren vanaf 17 jaar 

vrijdag 20:30 De Parel 
Openheid 

leren 
Je geloof ontwikkelen 

gezellig 
leuke dingen doen 

Deze Connect is gemaakt door Mirjam Ambachtsheer, Margriet van Wingerden en Jannemieke Loeve. Stukjes en tips kunnen gestuurd worden naar 

jeugdinfo@hghg.nl. 

Men in Black "Hoe kun je als tiener/jongere meehelpen in de gemeente? 
En als je graag ergens wilt helpen, hoe pak je dat dan aan?" 
 

Corstiaan Batenburg: Het snelste om te helpen/de gemeente te ‘dienen’ is al om een kaartje te 
schrijven naar de zieken!” Je kunt ook via  ‘wegwijzer’ (http://www.hghg.nl/informatie/ 
wegwijzer/) vragen wat je kunt betekenen voor je medemens. 

Herman van Hoeven: Helpen kan op veel manieren en plaatsen. Op een club of catechisatie 
worden vaak activiteiten georganiseerd waarbij je kunt helpen. Op verschillende plaatsen helpen 
tieners en jongeren al in onze gemeente. Hier kun je je bij aansluiten, ook als je nog niet op een 
club zit.  

Erik van de Wetering: In de eerste plaats door deel te nemen aan 

kerkdienst/club/catechese/kamp. Daardoor bouw je een band met elkaar op waardoor de 

gemeente wordt opgebouwd. Daarnaast door te helpen bij jou in de straat, bijvoorbeeld een 

ouder iemand. In de derde plaats door met elkaar elders iets te doen zoals de afgelopen zomer 

weer is gedaan door verschillende jongeren.  


