
Is dat lastig, een eredienst begeleiden? 
In Schelluinen krijg ik de Psalmen die we gaan zingen vrijdagavond
aangeleverd. Zaterdag ga ik meestal een uurtje oefenen en zondag ga ik 
wat vroeger uit bed. Natuurlijk is de voorbereidin
hoeveel werk je er zelf in steekt. Het begeleiden van de gemeentezang is 
toch wel het mooiste wat ik kan doen met het orgel. Je bent als organist 
zelf de baas: je zet in en de gemeente volgt
lichaam. Nienke is mijn registrant en het is geweldig om samen zoiets te 
doen. Ik vind het wel belangrijk dat wat ik speel niet saai wordt of 
eentonig. Ik wil telkens iets moois voor de mensen brengen en voor 
iedereen mooi spelen. Dat kan niet altijd, want er zijn veel ve
meningen. Dat is voor mij wel iets waar ik aan wil blijven werken. Een 
tijdje geleden ben ik gevraagd om organist te worden in wijk Noord
Omdat mijn vriendin Nienke en ik afwisselen tussen haar kerk en
Zuid, was dat helaas niet haalbaar. Misschien in de toekomst bij wijk 
Zuid, want in eigen gemeente spelen 
organist. Dat is je thuishaven, daar ben je opgegroeid
 
Wat zou je tegen jongeren willen zeggen die er ook over denken orgel 
te gaan spelen? 
Er zijn overal organisten tekort, dus jongeren zijn welkom! Vaak
 

Je speelt al vanaf je zevende orgel. Hoe is dat zo ontstaan?
Het begon met spelenderwijs een paar lesjes van mijn vader, die thuis 
vaak orgel speelt en organist is in de Nieuwe Kerk. Langzamerhand ging ik 
steeds vaker orgel spelen. Het is dus als het ware met de pap
ingegoten. En tsja, dan kom je in de puberteit en wil je niet 
aannemen van je vader, dus toen ben ik bij Arjan Versluis op les geg
Daar zit ik nu al zo’n vier jaar op les. Ik was vroeger niet heel serieus, 
maar toen ik met mijn vader mee mocht
Kerk vond ik dat geweldig! Toen begon ik het 
interessant te vinden. Bijna drie jaar geleden
en op YouTube gezet waarin ik orgel speelde. Dat deed ik toen vooral 
voor de lol, maar ik kreeg toch wel hele leuke reacties op filmpjes. 
Mensen zeiden dat ze er kracht uit haalden als ik een lied speelde. 
Naderhand begon ik in Pedaja bij de weeksluitingen te spelen. Een tijdje 
daarna, 4 december 2016, ben ik op 18
geworden in Schelluinen. Toen ik kerkdiensten ging spelen, ging ik meer 
naar de teksten kijken van de Psalmen om daar de muziek op aan te 
passen. Het is heel fijn als je dan na de dienst complimenten krijgt. Het is 
mooi als je in de eredienst iets tot Gods eer mag doen.

Willem Arkeraats is 20 jaar oud en speelt 
al vanaf zijn zevende orgel. Het mag dan 
ook met recht een bijzonder talent van 
hem genoemd worden. In het dagelijks 
leven zit Willem in het laatste jaar van de 
PABO en geeft hij één dag per week les. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
In Schelluinen krijg ik de Psalmen die we gaan zingen vrijdagavond 

. Zaterdag ga ik meestal een uurtje oefenen en zondag ga ik 
wat vroeger uit bed. Natuurlijk is de voorbereidingstijd afhankelijk van 

Het begeleiden van de gemeentezang is 
mooiste wat ik kan doen met het orgel. Je bent als organist 

zet in en de gemeente volgt. Dat voel je door heel je 
en het is geweldig om samen zoiets te 
dat wat ik speel niet saai wordt of 

eentonig. Ik wil telkens iets moois voor de mensen brengen en voor 
iedereen mooi spelen. Dat kan niet altijd, want er zijn veel verschillende 
meningen. Dat is voor mij wel iets waar ik aan wil blijven werken. Een 
tijdje geleden ben ik gevraagd om organist te worden in wijk Noord. 

isselen tussen haar kerk en Wijk 
Misschien in de toekomst bij wijk 

 is wel een droom van iedere 
organist. Dat is je thuishaven, daar ben je opgegroeid  

ongeren willen zeggen die er ook over denken orgel 

Er zijn overal organisten tekort, dus jongeren zijn welkom! Vaak vinden  

al vanaf je zevende orgel. Hoe is dat zo ontstaan? 
Het begon met spelenderwijs een paar lesjes van mijn vader, die thuis 
vaak orgel speelt en organist is in de Nieuwe Kerk. Langzamerhand ging ik 
steeds vaker orgel spelen. Het is dus als het ware met de paplepel 

dan kom je in de puberteit en wil je niet meer alles 
aannemen van je vader, dus toen ben ik bij Arjan Versluis op les gegaan. 

jaar op les. Ik was vroeger niet heel serieus, 
mocht naar het kerkorgel in de Oude 

! Toen begon ik het orgelspelen pas echt 
jaar geleden heb ik een filmpje gemaakt 

en op YouTube gezet waarin ik orgel speelde. Dat deed ik toen vooral 
, maar ik kreeg toch wel hele leuke reacties op filmpjes. 

Mensen zeiden dat ze er kracht uit haalden als ik een lied speelde. 
begon ik in Pedaja bij de weeksluitingen te spelen. Een tijdje 

op 18-jarige leeftijd kerkorganist 
geworden in Schelluinen. Toen ik kerkdiensten ging spelen, ging ik meer 
naar de teksten kijken van de Psalmen om daar de muziek op aan te 

na de dienst complimenten krijgt. Het is 
s tot Gods eer mag doen.   

Willem Arkeraats is 20 jaar oud en speelt 
al vanaf zijn zevende orgel. Het mag dan 
ook met recht een bijzonder talent van 
hem genoemd worden. In het dagelijks 
leven zit Willem in het laatste jaar van de 
PABO en geeft hij één dag per week les.  

jongeren piano mooier, 
organist bent en je speelt op een 
kerkorgel, heb je eigenlijk een heel orkest 
tot je beschikking! Je hebt een fluit, een 
viool, een fagot, een trompet…
eentje kun je een heel orkest bedienen!
Mensen zeggen soms dat je er weinig 
gevoel in kwijt kunt, maar er zijn zoveel 
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jongeren piano mooier, maar als je 
organist bent en je speelt op een 
kerkorgel, heb je eigenlijk een heel orkest 

je beschikking! Je hebt een fluit, een 
viool, een fagot, een trompet… In je 
eentje kun je een heel orkest bedienen! 
Mensen zeggen soms dat je er weinig 
gevoel in kwijt kunt, maar er zijn zoveel  

            TO DO 

19-10 
Actieve avond JV en TC 
Verdere invulling volgt nog! 

03-11 
Uitje van Het Lichtpunt 

GEZOCHT 
We zoeken nog steeds 

enthousiaste gemeenteleden die 
veer eens in de maand mee 

willen werken om stukjes voor de 
ct te schrijven en deze 

pagina vorm te geven. Ben je 
handig met lay-out en/of heb je 

aanleg om te schrijven?  
Meld je dan! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

combinaties en mogelijkheden dat je er juist heel veel gevoel 
meer met een orgel dan alleen Psalmen op hele noten spelen. 
 
Wat zou je in de toekomst graag nog willen doen met betrekking tot orgel 
spelen? 
In Schelluinen staat een redelijk klein orgel. Het lijkt me mooi om kerkorganist te 
worden op een groter orgel. Verder wil ik me blijven ontwikkelen, ook qua 
moeilijkheidsgraad. Op 17 november ga ik samen met een vriend mijn eerste 
orgelconcert geven in Den Haag. Daarnaast hoop ik eind november samen met 
Arjan Versluis een zangavond te houden in Schelluinen voor het goede doel. 
Iedereen is daar welkom natuurlijk! 
 
En -  een heel goed idee van Willem zelf –
Ik moest een keer een Psalm spelen, gewoon een heel vers. Maar ik speelde een 
half vers! 
Ook wilde ik een keer inzetten na de preek, maar toen was 
aan te zetten.  
En dan die ene keer toen ik het Wilhelmus moest spelen: ik had zelf een mooi 
voorspel bedacht en dat had ik helemaal uitgespeeld toen ik me realiseerde dat ik 
het Wilhelmus zelf niet op mijn plankje had 
hoofd kende! Ik denk dat er een hele lange
uiteindelijke Wilhelmus heeft gezeten. Uiteindelijk heb ik maar wat 
aangerommeld. Ik geloof dat het wel goed is gekomen! 
 
 

Men in Black 

In de Kerkbode hebben we kunnen lezen dat binnenkort het 

plan voor een nieuwe opzet van het jeugdwerk wordt 

gepresenteerd. De details worden dan pas bekend, maar als 

voorproefje alvast deze vraag: wat willen jullie bereiken met 

het nieuwe jeugdwerkplan?  

Erik v.d. Wetering (Jeugdouderling Wijk Noord):

jongeren van de gemeente gezien worden zoals 

iedereen ziet.  

Herman van Hoeven (jeugdouderling Wijk Zuid):

ontmoeting. Een fijne en gezellige plaats waar 

jongeren elkaar, andere mensen uit de gemeente en 

God mogen ontmoeten en persoonlijk leren kennen. 

Corstiaan Batenburg (jeugdouderling Wijk Oost):

jongeren betrokken en verbonden zijn met iedereen 

uit de gemeente en de gemeente met de jongeren!

 

dat je er juist heel veel gevoel in kwijt kunt. Je kunt 
Psalmen op hele noten spelen.  

graag nog willen doen met betrekking tot orgel 

klein orgel. Het lijkt me mooi om kerkorganist te 
op een groter orgel. Verder wil ik me blijven ontwikkelen, ook qua 

moeilijkheidsgraad. Op 17 november ga ik samen met een vriend mijn eerste  
Daarnaast hoop ik eind november samen met 

Arjan Versluis een zangavond te houden in Schelluinen voor het goede doel. 

– bloopers!  
Ik moest een keer een Psalm spelen, gewoon een heel vers. Maar ik speelde een 

Ook wilde ik een keer inzetten na de preek, maar toen was ik vergeten het orgel 

En dan die ene keer toen ik het Wilhelmus moest spelen: ik had zelf een mooi 
voorspel bedacht en dat had ik helemaal uitgespeeld toen ik me realiseerde dat ik 
het Wilhelmus zelf niet op mijn plankje had gezet en dat ik dat ook niet uit mijn 
hoofd kende! Ik denk dat er een hele lange noot tussen het voorspel en het 

gezeten. Uiteindelijk heb ik maar wat 
aangerommeld. Ik geloof dat het wel goed is gekomen!  

In de Kerkbode hebben we kunnen lezen dat binnenkort het 

plan voor een nieuwe opzet van het jeugdwerk wordt 

gepresenteerd. De details worden dan pas bekend, maar als 

wat willen jullie bereiken met 

Heb je een vraag aan de 

jeugdouderlingen of 

jeugddiaken? Stuur hem dan in 

via jeugdinfo@hghg.nl! 

Erik v.d. Wetering (Jeugdouderling Wijk Noord): Dat alle 

jongeren van de gemeente gezien worden zoals Jezus 

Herman van Hoeven (jeugdouderling Wijk Zuid): Vooral 

gezellige plaats waar 

jongeren elkaar, andere mensen uit de gemeente en 

God mogen ontmoeten en persoonlijk leren kennen.  

(jeugdouderling Wijk Oost): Dat de 

betrokken en verbonden zijn met iedereen 

uit de gemeente en de gemeente met de jongeren! 

  

RECTIFICATIE 

In de vorige Connect is 

per abuis vermeld dat 

de Zondagsschool zowel 

in de Parel als in de 

Ichthusschool 

plaatsvindt. Dit is 

onjuist. Met ingang van 

dit seizoen vindt de 

Zondagsschool alleen 

nog plaats in de Parel.  

Deze Connect is gemaakt door 

Mirjam Ambachtsheer, 

Margriet van Wingerden en 

Jannemieke Loeve. Stukjes en 

tips kunnen gestuurd worden 

naar jeugdinfo@hghg.nl. 
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