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VAN DE REDACTIE  

 

 

Voor u ligt het eerste nummer van de Peperclip van 2019. 

Zo te zien is het een gewoon nummer, maar in de geschiedenis van de Peper 

zouden we het een markant nummer kunnen noemen. Het is immers nummer 

250.  

Als ‘jonge’ redactieleden gaan wij gewoon verder op de ingeslagen weg. U 

vindt weer de ‘gewone’ bijdrages: informatie over de vieringen, Pepergangers 

stellen zich aan u voor, jongeren reflecteren op hun tijd in de Peper, de nieuwe 

trekkers van de jongerengroep vertellen hun eerste impressies, kortom de 

‘gewone’ of gebruikelijke Pepercommunicatie.  

Binnen de vieringen gaan we verder met het intrigerende jaarthema van 

Heiligheid. Onlangs hoorden we in een viering over een Bijbelse betekenis 

daarvan: anders zijn, leven met verbeelding. (overweging van Riet Storm-Bons 

op onze site).  

 

We hopen dat deze Peperclip u weer 

mag inspireren.  

 

Marjoke Brenninkmeijer, Corry 

Broersma en Hugo Boonstra  

 



OVER KOMENDE VIERINGEN (1) …………….  
=========================================================== 

 
ZONDAG 3 FEBRUARI ‘19 

 

Onder de Poort door: Licht 
 

Het is februari. De dagen worden weer langer en de lucht is helder en 

lichtblauw. Het is de tijd van helderheid, tijd om plannen te maken en te zaaien 

voor de toekomst. Akkers worden zaai-klaar gemaakt en in de kerken wordt – 

veertig dagen na Kerst – de Kerstkring officieel afgesloten.  

In de Bijbel lezen we hoe Maria haar nieuwgeboren kind naar de tempel 

brengt. Ze gaat onder de poorten van Jeruzalem door en draagt Jezus op aan 

God. In de Peper willen wij op deze zondag in haar voetspoor volgen en als 

gemeenschap onder onze eigen poort doorgaan om zo bij te dragen aan de 

verspreiding van het Licht. We willen het Licht van Kerstmis voeden en sterker 

maken, in onszelf en in de wereld.  
 

Namens de voorbereidingsgroep, Annemieke ter Brugge 
 

 

ZONDAG 10 FEBRUARI ‘19  
 

Ontmoeting als heilige grond 
 

Dit jaar is heiligheid een thema in de vieringen in de Peper. Wat is dat, en waar 

vinden we heiligheid? Is het iets dat niet meer bestaat, wat achter ons ligt? Of is 

het onverminderd belangrijk, maar moeten we opnieuw ontdekken wat het 

inhoudt in onze tijd. Tot die ontdekkingstocht riep paus Franciscus ons op. 

Mirjam Wolthuis gaat ons voor in die zoektocht naar heiligheid. Ze wijst ons op 

de uitspraak van Jezus: Waar twee of drie bijeen zijn in mijn naam, daar ben ik 

aanwezig. Het gaat in deze viering over heiligheid die te vinden is in de ruimte 

die bestaat waar twee of drie mensen bijeen komen. Waar dat respect voelbaar 

wordt, waar die eerbied is voor de eigenheid van een ander, voor diens 

verhalen en ervaringen, soms onuitgesproken. Die ruimte zal ze met ons 

verkennen aan de hand van een van die bijzondere ontmoetingsverhalen in het 

evangelie. Wanneer de zwangere Maria op bezoek gaat bij Elisabeth. 

Mirjam Wolthuis was vele jaren lid van het liturgisch team van de 

Dominicuskerk te Amsterdam, en is sinds twee jaar als coördinator religieus 

leven verbonden aan de orde van de Franciscanessen van Aerdenhout. 

 

Ineke Wekker en Rita Rouw  
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ZONDAG 17 FEBRUARI ‘19  

 

Stilteviering  

 

Is stil zijn moeilijk? In een wereld waarin het vooral om woorden gaat lijkt het 

er wel op. We zijn niet (meer) gewend om ons over te geven aan de stilte. 

In de viering van 17 februari willen we proberen om ons te laten leiden door de 

stilte. 

Want de zeggingskracht hiervan zou weleens groter kunnen zijn dan die van 

woorden. 

Zo kunnen op de plek van de gebeden waxinelichtjes ontstoken worden en 

kunnen we in stilte nadenken over een tekst. 

Wees dus allemaal welkom in de stilte op 17 februari a.s. 

 

Ale Bakker, Edo Vellenga, Liesbeth Vellenga en Kees Sikkema 

 

 

 

 

ZONDAG 24 FEBRUARI ‘19 

 

Vriendschap  

 

Binnen het thema Levenskunst willen we in deze viering kijken naar 

vriendschap. Er zijn zoveel vragen te stellen over dit onderwerp. Wie is een 

vriend? Wanneer ben ik een vriend? Kan God onze vriend zijn? En wat 

betekent dat dan voor onze vriendschappen? Wanneer is het moeilijk om een 

vriend te zijn? En wat hebben vriendschap en naastenliefde met elkaar te 

maken? Moeten we er wel zo expliciet over spreken, of gaat het mooie er dan 

af? 

 

Namens de voorbereidingsgroep, Nelleke van Vliet 

  



OVER KOMENDE VIERINGEN (3) ……………. 
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ZONDAG 3 MAART ‘19  
 

Mamre: de Levende komt naar je toe 
 

De viering van 3 maart is de derde in de serie over ‘Heilige Plaatsen’ en gaat 

over Mamre (Genesis 18:1-8). Overweger Gerard Swüste over Mamre als 

heilige plaats: 

“Er zijn plekken waar we naar toe gaan omdat we vermoeden daar iets van het 

goddelijke te kunnen ontmoeten. Maar er zijn ook plekken waar de Levende ons 

weet te vinden! Zo’n plek is Mamre. Daar zit Abraham geduldig te wachten op 

wat op hem afkomt. Als hij gestalten aan de horizon ziet, komt hij meteen tot 

actie en is hij één en al gastvrijheid. Alsof het verhaal ons wil zeggen: soms 

moet je niet bijna wanhopig op zoek gaan naar God. Kom tot rust en inkeer en 

wacht af wat er gebeurt”. 
 

Ineke Molenkamp en Gerard Swüste 
 
 

WOENSDAG 6 MAART ‘19 
 

Aswoensdag  
 

Op woensdagavond 6 maart om 19.00 uur vindt er in de Pepergasthuiskerk de 

Aswoensdagviering plaats. Een viering aan het begin van de vasten- of 40 

dagen tijd. 

De palmtakjes die we vorig jaar met Palmpasen hebben gekregen, worden in 

deze viering ritueel verbrand, waarmee we symbolisch afscheid nemen van 

ons oude leven, om zo in 40 dagen toe te leven naar een nieuw begin met 

Pasen. We tekenen ons met de as als zichtbaar teken van bezinning en hoop. 

Op de zondagen 24 februari en 3 maart kunnen de oude takjes meegebracht 

worden. Hiervoor staat dan in het liturgisch centrum een verzamelmandje. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om samen op 6 maart een hoopvol begin 

mee te vieren. 
 

Ale Bakker en Kees Sikkema  
 

 

ZONDAG 10 MAART ’19  1e zondag in de Veertigdagentijd  
 

Train mee 
 

Een viering in de serie Af-zien  



OVER KOMENDE VIERINGEN (4) ……………. 
=========================================================== 

 

ZONDAG 17 MAART ’19  2e zondag in de Veertigdagentijd  
 

De heilige Gertrudis, over je leven terugbrengen tot wat je echt nodig hebt. 
 

In het jaar 644 – 1375 jaar geleden – begon Geertruida (of Gertrudis) als abdis 

in het pas gestichte klooster in Nijvel. Zij was toen 20 jaar en zij legde 

publiekelijk de gelofte van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid af. Een 

grote stap voor een vrouw afkomstig uit een welgestelde, adellijke familie. 

Geertruida heeft naam gekregen vanwege haar zorg voor armen en de bouw 

van kapellen, kerken, scholen en gasthuizen. Geertruida heeft wonderen 

verricht; daarom is zij heilig verklaard. En zij is onder meer patrones van 

pelgrims en reizigers. Het pelgrimshuis in de Peperstraat in Groningen heet niet 

toevallig het St Geertruids- of Pepergasthuis. Wat wij over haar wonderen 

weten is tot ons gekomen via mondelinge overlevering, legenden. Maar wat 

willen wij in een Peperviering met een heilige uit een ver verleden? Kunnen wij 

iets van Sint Gertrudis leren? Of gaat de viering over haar omdat zij op 17 

maart 659 is gestorven? 
 

De voorbereidingsgroep: Jaap Ringrose, Bert Bennink en Hans Tulp 

 

ZONDAG 24 MAART 2019  3e zondag in de Veertigdagentijd 
 

De Binding van Izaäk - een verbijsterend verhaal? 
 

Er bestaan Bijbelverhalen waarvan je altijd het gevoel blijft houden dat ze te 

groot voor je zijn. Dat geldt voor de verhalen rond Goede Vrijdag en Pasen, 

waar we in deze 40-dagentijd naar toe leven.  

In het Oude/Eerste Testament geldt dat voor "het Offer - of liever, met de joodse 

benaming: “de Binding van Izaäk" (Genesis 22). Diepte/hoogtepunt van heel de 

Abraham-cyclus. De verbijsterende tekst over een vader die gevraagd wordt - 

door God zelf nog wel - om zijn langverwachte zoon te offeren.  

Wat is dat voor een verhaal? Een nachtmerrie? Een primitieve mythe over de 

vader-zoon-relatie? Een staaltje kadaverdiscipline? Had Abraham niet gewoon 

moeten weigeren? Wist Sara hiervan?  

Op hoeveel verschillende manieren hebben Joden, Christenen, Moslims, niet-

religieuzen geprobeerd vat te krijgen op deze 'struikeltekst'? Wij zoeken mee 

naar een betekenis. Wat vraagt dit verhaal van ons, die in Abrahams 

voetsporen de weg van het geloof willen gaan?  
 

Wout Mol, Dineke Mol en Ben Blonk (overweging)  



HET JAARROOSTER (1) …………….  
=========================================================== 
 

 
 

Plannen voor het Nieuwe Jaarrooster 
Hemelvaart – Pinksteren – St Jan 

Heel worden 
 

Na de Kerstkring en de Paaskring geven we dit jaar in de maanden mei en juni 
ook aandacht aan de veel minder bekende ‘Sint Janskring’. Sint Jan is een 
andere benaming voor Johannes de Doper.  
Traditiegetrouw vieren we de geboortedag van Christus rondom de 
winterzonnewende, terwijl de geboortedag van Johannes de Doper (op 24 
juni) vlakbij de zomerzonnewende ligt. De geboortedagen van deze twee 
nieuwtestamentische figuren liggen daarmee recht tegenover elkaar en 
houden elkaar in een vreemd soort evenwicht: als Kerst het moment is dat uit 
de kou, uit het donker, een nieuw soort mens geboren wordt (een mens die 
ook God is) dan personifieert de geboorte van Johannes de Doper te midden 
van het licht van de zomer, de geboorte van de oude mens en het oude ‘ik’.  
De St. Janskring wordt daarmee de periode dat Christus aanwezigheid in de 
wereld doorzet in ons individuele leven. Het is de periode dat we naar buiten 
moeten treden om elkaar, buiten onszelf, te ontmoeten. Het is de periode om 
te ontdekken hoe wij zelf ‘heel’ kunnen worden. 
 
Vieringen in deze periode waarvoor nog deelnemers worden gezocht 

 
Donderdag 10 mei 
Hemelvaart wandelviering  
Voelen 
 
Wie ‘voelt’ er voor om dit jaar met Hemelvaart (heel erg) vroeg op te staan? 
Om door het eerste licht aangeraakt te worden en met God te wandelen? Met 
Hemelvaart wandelt Jezus met zijn leerlingen buiten de stad Jeruzalem om 
daarna in een wolk terug te keren naar de plek waar hij thuishoort. Op deze 
ochtend willen wij buiten de stad Groningen met onze tenen net zo’n wolk 
voelen: we willen met onze blote voeten in de dauw staan en ons verbonden 
weten met ons lichaam, met de natuur, met het verleden en de toekomst. 



HET JAARROOSTER (2) …………….  
=========================================================== 
 

We sluiten ons dauwmoment af met een klein viermoment en een gezamenlijk 
ontbijt. 
 
N.B. Deze viering vindt alleen doorgang als voldoende mensen zich van 
tevoren opgeven. 
 
Zondag 26 mei 
Reïncarneren? 
 
Een kind groeit op, verandert en blijft toch zichzelf. Waar eindigt dit proces en 
waar begint het? Diep in de ziel van de mens is zoveel aanwezig wat niet in 
het bewustzijn leeft omdat het is vergeten. Waar komt deze inhoud vandaan? 
Christus spreekt over Johannes de Doper als “degene die aan Mij voorafgaat”. 
In deze viering stellen we de vraag of er ook iets is wat aan mij voorafgaat. Is 
er iets wat ik mij eigen moet maken, moet verwerken en ordenen voordat ik er 
‘ik’ tegen kan zeggen? 
 
Zondag 16 juni  
Johannes de doper  
 
Over Johannes de Doper (Sint Jan) staat in de Bijbel geschreven dat hij alleen 
een ruwe mantel van kameelhaar droeg met een leren gordel. Hij leefde in de 
woestijn en voedde zich enkel met sprinkhanen en wilde honing. Tegen iedereen 
die hij tegenkwam, riep hij: Bekeer u en breng voortaan als een boom goede 
vruchten voort. 
Johannes lijkt een man die precies wist wie hij was en waar hij voor stond. 
Iemand die zich niets aantrok van sociale conventies en gewoonten, maar 
alleen dat uitdroeg wat hij belangrijk vond. Deze ‘authenticiteit’ werd niet door 
iedereen evenveel gewaardeerd en kostte Johannes uiteindelijk zijn leven. 
 
In de Bijbelse tijd was er weinig ruimte voor individuele zelfexpressie. 
Hiërarchische structuren en het belang van de groep en de gemeenschap 
waren veel te belangrijk. Tegenwoordig leven we echter in een tijd waarin we 
juist worden opgeroepen om vooral toch “onszelf” te zijn. “Jezelf-zijn” blijkt 
vervolgens voor de meeste van ons best nog moeilijk. Hoe weet je eigenlijk 
wie je ten diepste bent en wat er in je binnenste leeft? Hoe kom je erachter 
waar jij voor staat? 
In deze viering oogsten we, aan het begin van de zomer, datgene wat voor 
ons van waarde is.  



PEPERPOEZIE …………….  
=========================================================== 

 

De magie van een witte wandelstok met zeven rode bandjes 

 

ik werd weggegeven 

zonder afscheid van de 

andere ledematen 

ondersteunende collegae 

 

mijn bruine outfit onderging 

een bijna religieus ritueel 

 

ik werd met veel zorg en toewijding 

drie keer wit geverfd en voorzien 

van zeven rode bandjes 

 

ik ben nu elke dag op stap met een 

nieuwe eigenaar wiens wereld 

met muizenstapjes 

waziger en mistiger wordt 

 

voor mij ging er een wereld open 

ik ben zijn derde oog met autoriteit en 

met een magische uitstraling 

 

 

                                                             thom oosterhof 

                                                             14 september 2018  



VAN HET BESTUUR …………….  
=========================================================== 

 

Gemeenschapsavond 

Heeft u de datum al genoteerd? De jaarlijkse gemeenschapsavond zal in 2019 

zijn op woensdag 10 april in de Columnakerk aan de Paulus Potterstraat 2. 

We hebben de grote zaal gereserveerd, dus we rekenen op een grote 

opkomst. 

Zoals elk jaar gebruikelijk is, komen ook nu eerst het financiële verslag en de 

verslagen van de diverse groepen binnen de OVG aan de orde. 

Het hoofdbestanddeel van de avond zal de concretisering van het 

toekomstrapport van de beleidscommissie zijn. De projectgroep PeperComm, 

die zich bezig gehouden heeft met de interne en externe communicatie, zal 

een toelichting op haar werkzaamheden geven. 

Daarna gaan we uitgebreid met elkaar in gesprek over het onderwerp ‘dienen’ 

binnen de OVG. Een aantal Pepergangers zal in het kort vertellen over wat zij 

in dat opzicht al doen. Daarna zoeken we een antwoord op de vraag: Op 

welke wijze kunnen we ‘dienen’ in de Peper versterken naast de keuzes voor 

vieren, leren en publiciteit? 

Verkoop van de Pepergasthuiskerk. 

Min of meer toevallig kwam het bestuur in december een brief onder ogen 

waaruit duidelijk werd dat de verkoop zich al in een verder gevorderd stadium 

bevindt dan Lefier ons tot dan officieel had gemeld. 

Onze directe actie daarop is geweest dat we kenbaar gemaakt hebben ernstig 

bezwaar te maken tegen deze gang van zaken. Er is een brief uitgegaan naar 

Lefier met het dringende verzoek om ons uit te nodigen voor een gesprek. 

In dat gesprek willen wij uitleg hebben over de stand van zaken en over de 

mogelijke consequenties die de verkoop kan hebben voor de OVG. Onze inzet 

zal zijn dat we willen dat ons huidige huurcontract voor de zondagochtend 

ongewijzigd gecontinueerd wordt en dat we daarover toezeggingen willen 

hebben. 

Koos van Huis 

secretaris OVG  



MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (1) …………….  
=========================================================== 

 

Antoine Oomen en Huub Oosterhuis in de Martinikerk 

 

Op zondag 27 januari 2019 wordt in het kader van 'Schoonheid met een ziel' 

10 Psalmen en een Requiem uitgevoerd in de Martinikerk in Groningen. De 

aanvangstijd is 16.00 uur. 

De uitvoerende is het koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek uit 

Amsterdam o.l.v. de componist Antoine Oomen. Er is een grote kans dat Huub 

Oosterhuis ook aanwezig zal zijn om sommige teksten toe te lichten. Een 

unieke gebeurtenis! Een prachtig vervolg op het eerder gegeven concert in 

2018. De toegang is vrij. Collecte bij de uitgang 

Sommige van de uit te voeren liederen zijn al bekend in Groningen o.a. 'Hoor 

je mij' Psalm 16, 'De avond komt met droefheid' Psalm 30 en 'Mijn hart een 

harp een viool' Psalm 138. En natuurlijk worden alle liederen gezongen met de 

aanwezigen. 

Het slotlied is 'De steppe zal bloeien'. Het moet een bijzondere ervaring zijn nu 

eens dat lied te zingen o.l.v. de componist. 
 

Een ieder is van harte welkom. 
 

Koorgesprek in Haren  
 

Op zondag 17 februari 2019 vindt het tweede koorgesprek plaats in een serie 

van drie in de Dorpskerk in Haren. De gast van oud boekverkoper Henk 

Boomker is ds. Sjaak de Boer verbonden aan de Gereformeerd vrijgemaakte 

gemeente van de Harener Ontmoetingskerk.   

De koorgesprekken in de Dorpskerk zijn inmiddels een jaarlijkse traditie en 

gaan over thema’s op het snijvlak van geloof, kerk, wetenschap en 

samenleving. Het thema van dit gesprek is Geloven in 2019 waarbij 

theologische, pastorale en kerkelijke vraagstukken de revue zullen passeren in 

hun betekenis voor de mens van nu.  

Het koorgesprek begint om 17.00 uur en duurt drie kwartier. Iedereen is van 

harte welkom, de toegang is gratis. Op zondag 17 maart volgt dan het laatste 

van de drie gesprekken: met Corien Oranje, kinderboekenschrijver uit Haren. 

 

Peperclips in 2019 

nr.2 inleverdatum 16 maart 2019    verschijningsdatum  24 maart 2019 

nr.3 inleverdatum   5 mei 2019    verschijningsdatum  12 mei 2019 

nr.4  inleverdatum   7 juli 2019    verschijningsdatum  14 juli 2019  
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Uitnodiging Vieringen Overleg 

 

Op woensdagavond 27 februari is er een avond van het Vieringen Overleg 

voor iedereen die zich, op welke wijze dan ook, betrokken voelt bij de Peper. 

Daarnaast belooft het een prachtige avond te worden voor de trekkers en de 

voorbereiders van de vieringen. Op deze avond zal Jacobine Gelderloos 

spreken over de waarde van contextueel bijbel lezen. 

Jacobine is in het verleden als theoloog verbonden geweest aan de Peper en 

in 2018 gepromoveerd op het onderwerp:  Sporen van God in het dorp, 

nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland. 

 

Aanvang 20.00u Columnakerk. 

 

Iedereen is van harte welkom.  

Namens het VO, 

 

Pieta Ettema en Rita Rouw 

 

 

 

Leerhuis 

 

Er zal een leerhuis worden aangeboden n.a.v. het boek van Bert Hoedemaker: 

“ik bid dus ik ben”. 

Een pleidooi voor de christelijke traditie. 

Dit op initiatief van de predikanten P. Buikema en E.J. Veldman. 

 

Het leerhuis zal worden gehouden op maandagavond 11 februari, 11 maart en 

8 april. 

 

Aanvang: 19.45-22.00 uur.  

Plaats: De Ark,  Haydnlaan 46 Groningen 

Opgave voor 4 februari en meer informatie bij  pb.buikema@gmail.com 

 

Pepergangers worden van harte uitgenodigd om zich voor dit leerhuis aan te 

melden.   

mailto:pb.buikema@gmail.com
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Uitnodiging benefietdiner voor daklozen op 8 februari 

 

Beste vrienden van de Pepergasthuiskerk, 

 

De Doperse Dis, de maandelijkse gratis maaltijd voor daklozen, nodigt u van 

harte uit om op vrijdag 8 februari 2019 aan te schuiven bij haar jaarlijks 

benefietdiner. U bent welkom vanaf 18.00 in de sfeervolle Doopsgezinde kerk 

aan de Oude Boteringestraat 33 te Groningen. Op het menu staan maar liefst 

zeven heerlijke gangen. De prijs: €37,50 met de drank daarbij inbegrepen. De 

kosten voor dit smaakvolle diner proberen we laag te houden, de gastvrijheid 

en onze inzet voor en achter de schermen zijn natuurlijk onbetaalbaar.  

 

Mocht u ons nog niet kennen: De Doperse Dis verstrekt iedere derde dinsdag 

een gratis maaltijd aan dak- en thuislozen. Deze maaltijd bestaat altijd uit 

soep, een hoofdgerecht, een toetje en koffie toe. Onze gasten ontvangen we 

aan kleine tafels. Elke tafel heeft een gastheer of -vrouw die onze gasten 

bedient en samen met hen eet, praat en luistert. Per keer ontvangen wij 

tussen de zestig en tachtig gasten. De Doperse Dis is een initiatief van de 

Doopsgezinde geloofsgemeenschap te Groningen. 

 

De particuliere giften komen ten goede aan de maaltijdvoorziening van de dak- 

en thuislozen. Wij werken met vrijwilligers en maken gebruik van faciliteiten die 

er al zijn. Zonder giften zou de maaltijd niet kunnen bestaan. De Doperse Dis 

is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften zijn daarmee 

aftrekbaar van de belasting. 

 

Mocht u aan ons benefietdiner op vrijdag 8 februari willen deelnemen dan kunt 

u een korte email sturen naar dopersedis@gmail.com. Vermeld in deze email 

met hoeveel mensen u wilt komen en eventuele dieetwensen. U ontvangt van 

ons een bevestiging. Het diner heeft een beperkt aantal plaatsen, dus wij 

raden u aan om tijdig te reserveren. Heeft u vrienden, familie of collega’s, die 

wellicht ook geïnteresseerd zijn, dan zijn zij uiteraard ook welkom! 

 

Mocht u niet kunnen deelnemen, maar wilt u ons wel steunen dan kunt u ook 

een gift overmaken naar NL 89 TRIO 0197 7405 02, ten name van Diaconaal 

Fonds D.G.G., o.v.v. Doperse Dis. U kunt ons volgen op 

www.facebook.com/DoperseDis. Tijdens het benefietdiner is een expositie van  

http://www.facebook.com/DoperseDis


MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (4) …………….  
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Doperse Dis gast Carlien Dubben in de kerk te zien. U kunt haar werk ook 

bekijken op www.carliendubben.nl.  

 

De Doperse Dis een klein initiatief, maar we merken dat deze maaltijd en de 

gezelligheid eromheen voor veel van onze gasten zeer belangrijk is. Wij hopen 

op uw steun om de Doperse Dis ook in de toekomst te kunnen laten 

voortbestaan! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Pijke Vossestein 

(Kok en initiatiefnemer van de Doperse Dis) 

 

 

Financiële actie 2019 

 

Op 1 februari a.s. start weer de financiële actie van de Peper. 

Voor alle begunstigers die na deze datum geen bericht hebben ontvangen via 

hun mail is in de koffiekamer een brief met een geadresseerde enveloppe 

beschikbaar. 

Deze brieven met geadresseerde enveloppen staan in een zwarte mand van 4 

februari t/m 25 februari op één van de tafels in de koffiekamer.  

Zover u nog geen begunstiger bent van de OVG en de voortgang van de 

vieringen wilt steunen zijn er ook blanco enveloppen aanwezig om uw steun 

toe te zeggen. 

U kunt uw eventuele steun aan de OVG kenbaar maken per mail of door het 

invullen van de antwoordstrook welke bij de brief aanwezig is, en deze 

deponeren in de houten brievenbus aan de uitgang van de kerk aan de zijde 

van de koffiekamer. 

 

 

Paaskaarsen 

 

De bestellers van voorgaande jaren hebben inmiddels informatie ontvangen 

over de nieuwe paaskaarsen. Bent u ook geïnteresseerd, stuur dan een 

mailtje naar henk@boomker.info.  

Op de zondagen 10 en 17 februari is de informatie ook na de viering in de 

koffiekamer verkrijgbaar. De uiterste besteldatum is 20 februari. 

  

http://www.carliendubben.nl/
mailto:henk@boomker.info


MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (5) …………….  
=========================================================== 

 

Beste Pepergangers, 

 

Maria en Jozef zijn weer naar de zolder verhuisd. Om de poppen en hun 

kleding mooi te kunnen houden, hebben we oude dekbedhoezen nodig. Ook 

de schapen kunnen na een opknapbeurt in zo’n hoes. We doen dat met wat 

cederhout om de motten en hun larven weg te houden. 

De kleinste herder heeft al heel 

wat vraatplekken in zijn jas. We 

hebben zeker 10 hoezen nodig! 

Wie helpt?  

De hoezen kunnen bij de poppen 

op de zolder worden gelegd. 

 

Met dank, 

 

Bep Donner  

Åse Nieboer-Hummel 
      Januari 2011   

 

 

 

PEPERKORRELS …………….  
=========================================================== 

 

 Peperkorrels  

 

 Beter één Bijbel in de hand, dan tien op de plank. 

 Nee mam, dat van zondags meegaan naar de 

kerk was een verkiezingsbelofte. 

 Theologen praten over God weet wat. 

 Bijna carnaval, dus polonaise: grenzen open en aansluiten maar! 

 De kerkelijke regels ten aanzien van feesten en vasten worden over het 

algemeen vrij behoorlijk nagekomen, want de rijken feesten en de armen 

vasten.  

 Beter één Bijbel in de hand, dan tien op de plank. 

 Het kost veel moeite om de duvel uit je lichaam te krijgen, maar Calvijn uit 

je botten, dat gaat niet.  



KLOOSTERWEEKEND ……………. 
=========================================================== 

 
Kloosterweekend 2019 in Maria Toevlucht te Zundert 
 
In 2019 vindt het kloosterweekend plaats van vrijdag 4 tot en met zondag 6 
oktober. We zijn dan te gast in het klooster Maria Toevlucht in Zundert.  
 

Het klooster Maria Toevlucht is onderdeel van de Orde der Cisterciënzers van 
de Strikte Observantie, beter bekend als trappisten. Kenmerkend voor 
trappisten is de nadruk op zwijgzaamheid. Binnen de beslotenheid van het 
klooster wordt stilte en rust nagestreefd, noodzakelijk om God te kunnen 
beluisteren in de stilte van ons hart. Door als gast de dag van de monniken te 
volgen, viert men samen de liturgie en ervaart men samen de stilte binnen vijf 
gebedsmomenten. Daarnaast leven de monniken volgens de Regel van 
Benedictus (480-547). Hoofdaccent in die Regel is het “Ora et labora”: “bid en 
werk” in een regelmatige afwisseling door de dag heen. Voor meer info zie: 
http://www.abdijmariatoevlucht.nl  
 

Voor dit kloosterweekend hebben we een optie genomen voor 10 personen. 
We komen daar aan op vrijdagmiddag om 15.00 uur en we vertrekken na de 
lunch op zondagmiddag. De kosten voor dit weekend bedragen € 105, - . Dit is 
inclusief de maaltijden. Handdoeken en lakens moeten we zelf meenemen. 
Opgave voor dit weekend is voor vrijdag 10 mei bij Dick Westerkamp. 
E-mail: dickwesterkamp@gmail.com 
 

Bij overtekening wordt u op de wachtlijst geplaatst. 
Voor het kloosterweekend komen we eerst nog een keer bij elkaar. 
Voor eventuele vragen kunnen jullie contact opnemen met: 

 Marijke van der Stigchel: vriestigchel@versatel.nl 

 Dick Westerkamp: dickwesterkamp@gmail.com 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Dick Westerkamp en Marijke van der Stigchel  
 

  

http://www.abdijmariatoevlucht.nl/
mailto:dickwesterkamp@gmail.com
mailto:vriestigchel@versatel.nl
mailto:dickwesterkamp@gmail.com


CO(LUM)N …………….  
=========================================================== 

 

Ver-zeker-en 

 
Ik heb makkelijk praten. Ter wereld gekomen onder een goed gesternte heb ik me in 

mijn jonge jaren onder ouders’ veilige vleugels vrij kunnen ontwikkelen. Zelfs tijdens 

mijn tijd op een internaat – ik wilde immers priester worden – creëerde ik (ondanks de 

forse regulering daar) veel vrijheden voor mezelf (en anderen) die mij – onder 400 

jongens – behoorlijk aanzien gaven. En ook in mijn studententijd heb ik het leven volop 

genoten, binnen en buiten de opleiding. Ik leerde soepel omgaan met individuen, 

groepen en systemen. En dat heeft mij in mijn verdere leven zoveel vertrouwen 

gegeven, dat ik nu niet heel veel moeite heb met de onzekerheden die het leven schijnt 

te kennen.  

Ik heb makkelijk praten. Mijn wensenpatroon kent geen hoge eisen. Ik ben met weinig 

tevreden. Ik heb het enorm getroffen in mijn relatie en kinderen, mijn baan, mijn 

bestedingsmogelijkheden. Mijn gezondheid is ‘onder controle’. Ik leef een mooi ‘zeker’ 

leven. 

Ik heb makkelijk praten. Ik kan me – denk ik, ervaar ik – enige rebellie permitteren. 

Maar als ik de televisie aanzet word ik hevig geconfronteerd met levens van velen die 

gebukt gaan onder de overdaad aan onzekerheden op hun levensweg. Het al of niet 

kunnen dealen met heftige thuisomstandigheden, beperkte opleidingsmogelijkheden, 

weinig financiële basis, beperkte culturele, filosofische, religieuze bagage maakt het 

leven uitermate complex, en relativering van ellende in het leven bijna onmogelijk. 

Geen grip, onzekerheid: intens angstig word je ervan. Hoe kun je nog op jezelf 

vertrouwen als je politieke, sociale culturele en (ja ook) religieuze bedding wegvalt, 

aanvalt of jou opjaagt… 

En dan is daar ineens de Partij van de Arbeid. In haar nieuwe slogan (helaas nog 

alleen een slogan) biedt zij wel twintig zekerheden*. Met de PvdA ben je zeker van het 

beste onderwijs, een betaalbaar huis, de beste zorg, goed werk, een schone toekomst. 

Vertrouwen kan pas opbloeien als je bestaanszekerheid hebt. 

Maar feitelijk begint het hierna. In vrijheid, zonder zorgelijk hoeven omkijken of basale 

fundamenten er zijn, bouw ik aan vertrouwen in en zingeving aan het leven. Voor de 

eeuwigheid vastgestelde ordening, wetten en regels bieden geen echt houvast. Wel het 

verhaal dat ik mijzelf vertel: hoe ik wil leven en hoe ik mijn bestaan aan mezelf uitleg, 

het verhaal in mij dat flarden mengt uit ervaring, contacten, wetenschap, filosofie, 

religie, rituelen, magie en mystiek. 

Mogelijk is het een rebels verhaal, waarin ik mijn onzekerheden en kwetsbaarheden 

meeneem, transformeer tot betekenisvol leven. Zonder angst. En soms raak ik 

daarmee een ander in zijn angst. Het zij zo. 

Maar zoals gezegd, ik heb makkelijk praten. 

 

Cornelis 
  



GEZICHTEN HEBBEN NAMEN …………….  
=========================================================== 
 
Vaak horen we: “bekend gezicht, naam onbekend”. Wie zijn die andere Pepergangers? 
Regelmatig portretteren we er een paar. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wij zijn Marja Meinders en Bert Bennink, beiden geboren in 1960 en wonende 
in het zuiden van de stad Groningen. Vrijwel vanaf het begin zijn we betrokken 
bij de Pepergasthuisgemeenschap, alwaar onze jongste dochter 24 jaar 
geleden is gedoopt. Marije is inmiddels 25 jaar en trotse eigenaar van een 
schoonheidssalon in de stad. Onze middelste heet Miriam, is 28 jaar, woont in 
Zuid-Frankrijk, nabij Marseille, en werkt daar op een camping als receptioniste. 
Haar twee kinderen, Seth en Tommy, zijn de redenen dat we regelmatig 
afreizen naar het zuiden om daar te genieten van dat kleine grut. Ze worden 
tweetalig opgevoed, wat het voor oma en opa makkelijk maakt met hen te 
communiceren. Onze oudste is Maarten, 30 jaar. Hij woont in de 
Korrewegwijk, dat wil zeggen de helft van het jaar. De andere helft werkt hij op 
zee in de windmolenindustrie. Hoewel geen van de kinderen of hun partners 
meer kerkelijk verbonden zijn, denken we met ‘de opvoeding’ in de peper met 
musicals en het kloosterweekend als hoogtepunten, hun leven rijker te hebben 
gemaakt. Ze kunnen er nog smakelijk over vertellen en zingen nog menig 
liedje mee. 
 
Wij werken beiden nog. Marja als bestandsbeheerder bij een laboratorium 
voor medische diagnostiek, Bert in het middelbaar beroepsonderwijs. We zijn 
honkvast en werken al ons hele werkzame leven bij dezelfde werkgever. 
Ook in de Peper zijn we honkvast. Al die jaren zitten we op onze vaste plek in 
de achterste herenbank tegenover de kansel. Hoewel Bert daar een aantal 
lustrum geleden nog grappen over maakte met zijn zus tijdens een 
lustrumviering in het Stadsparkpavilioen (nu NiHao) zijn we gehecht aan deze 
plek. Net zoals we dat zijn aan de vieringen op zondag, met een goede balans 
tussen zingen en luisteren. We zijn allebei actief in de Peper. Marja is 
commissaris en samen verzorgen we 
de koffie (.. met een extra schepje voor een 
lekker bakkie troost….). Bert is nu ruim een 
jaar presbyter. Hoewel we geen wekelijkse 
bezoekers meer zijn, is de Peper ons thuis.  
 
We hopen dat de liturgische vernieuwing 
leidraad blijft door zowel naar onszelf als 
naar en bij anderen te kijken. 

  



UIT HET OOG, NIET UIT HET HART …………….  
=========================================================== 
 
Als Pepergemeenschap zijn we benieuwd hoe het de jongeren vergaat die vanuit de Peper de 

wereld intrekken. Ervaren zij nog verbinding met de tijd dat ze nog in de Peper rondliepen? Of 

speelt dat alles geen rol meer in hun leven. En hoe staan zij nu in de wereld? Wat hebben zij ons 

nog te zeggen? 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mijn naam is Lente Gerlagh, 20 jaar en ik studeer psychologie in het mooie 
Groningen. Ik kwam als klein meisje naar de Peper en ben hier ook tijdens 
mijn middelbare schooltijd veel geweest. Nu ik studeer merk ik dat het minder 
in mijn ritme zit om op zondag naar de Peper te gaan, maar ik probeer er af en 
toe te komen. Ik vind het nog steeds een fijne plek. 
Ik heb hele warme herinneringen aan de Peper. 
Wanneer ik terug denk aan de jongeren groep, dan denk ik aan een groep 
waarin alles kan en iedereen gelijk is. Op de middelbare school is het soms 
nog wel eens lastig om ‘erbij’ te horen, terwijl het verlangen hiernaar als puber 
groot is. Maar bij de jongeren had ik deze twijfel nooit. Een soort 
onvoorwaardelijke acceptatie. Je hoorde erbij en er werd naar je geluisterd. 
We hadden met de jongerengroep inhoudelijke en actieve activiteiten: een 
dropping, kanoën of zeilen. Allebei de type activiteiten vond ik heel leuk. Een 
eerste mooie herinnering zijn de kloosterweekenden. Tijdens deze weekenden 
begonnen we vaak met de voorbereiding van de jaarlijkse jongerenviering en 
gingen we over het thema brainstormen. Ik vond het fijn om mij bezig te 
houden met filosofische vragen en om te merken dat meer jongeren hier 
behoefte aan hadden. De jongerenviering die ik mij nog het beste herinner, is 
de viering met het thema: ‘ongebruikte vrijheid’. Aan het begin van de 
overweging vroegen we iedereen om aan de andere kant van de kerk te gaan 
zitten. Met als doel om de kerk en de overweging eens vanuit een ander 
perspectief te aanschouwen. We bedachten met elkaar dat iedereen eigenlijk 
de vrijheid heeft om te doen wat hij wil, maar dat mensen toch de behoefte 
hebben om in vaste patronen te blijven zitten. Dit is iets waar ik tot op de dag 
van vandaag nog regelmatig aan terug denk. Ik hou veel van vrijheid en ik hou 
er nog meer van om dit ook te ervaren. Tijdens je studententijd heb je heel 
veel vrijheid: je mag helemaal zelf kiezen wat je met je carrière wilt gaan doen 
en je mag letterlijk zelf je dagen inplannen vanwege de weinige verplichte 
studiecontacturen. Ik probeer goed met deze vrijheid om te gaan. 
Wanneer ik aan mensen in mijn omgeving probeer uit te leggen wat voor soort 
kerk de Peper is, merk ik dat ik dat ik dat altijd moeilijk vind. Het gaat voor mij 
om de ervaring en de sfeer. 
Ik hoop dat ik zolang ik in Groningen blijf wonen af en toe nog naar de Peper 
zal gaan en dat ik daarom nog niet volledig ‘uit het oog’ zal zijn. 
  



EVENOVERDEJONGEREN …………….  
=========================================================== 
 

Even over de jongeren… 

 

Na het vertrek van Annemiek (Werkman) uit de jongerengroep hebben we aan 

het begin van het seizoen, in de gezellige ambiance van Time Out, met de 

jongeren gebrainstormd hoe we dit jaar vorm konden geven. Er zijn een aantal 

jongeren bijgekomen (Dante en Hanne), maar ook een aantal jongeren 

vertrokken.  

Marion Wijnstra en Theo van Dijken hadden zich aangemeld om de 

jongerengroep te versterken, samen met de vertrouwde kracht Jan de Jong. 

Met elkaar hebben nagedacht hoe we de samenkomsten konden vorm geven. 

De jongeren wilden wel meedenken over een jongerenviering. Een 

kloosterweekend met elkaar beleven zoals dat voorheen altijd georganiseerd 

werd, werd ook genoemd als een activiteit waar een ieder naar uit keek. 

Daarnaast waren het sinterklaas-/ hebzuchtspel en een leuke sportactiviteit 

aan het eind van het jaar favoriet. De grap dat het wel lastig werd om 

bijvoorbeeld een middagje waterskiën onder jongerenactiviteit te verstaan 

werd door één van de ouders weggewimpeld: “Jezus liep ook over water…”. 

In december hebben we het hebzuchtspel bij Theo thuis gevierd en we kunnen 

nu uit betrouwbare bron melden dat onze jongeren totaal niet hebzuchtig zijn. 

De oudsten van de groep hebben een drukker bestaan dan de jongeren en 

voelen ook een grotere druk om voor school en sport te moeten presteren. Dat 

is nu eenmaal een gegeven. Zo merken we bij het organiseren van activiteiten 

dan natuurlijk dat het lastig wordt om iedereen daar bij te betrekken. 

Hoe dan ook, wij hebben er zin in! We gaan er gewoon een leuke tijd van 

maken en samen met de jongeren leuke dingen ondernemen die natuurlijk 

bijdragen aan meer zingeving. 

Binnenkort willen we een bezoek brengen aan de Open Hof en er zijn al weer 

plannen om naar het klooster te gaan. Afgelopen weekend hebben we in het 

kader van samen delen een gezamenlijk lunch voorbereid én ervan genoten. 

Daarna hebben we nagedacht over het thema van de jongerenviering. Er 

kwamen al mooie ideeën naar boven, mede ingegeven door de actualiteit van 

de afgelopen weken; Is zo’n Nashville-pamflet toch érgens goed voor. 

  

Vanuit de jongerengroep en mede namens de jongeren een hartelijke groet,  

Marion Wijnstra, Theo van Dijken en Jan de Jong  



VAN VOOR ELKAAR …………….  
=========================================================== 

  

Inzamelingen voor Kerk in actie 

 

Kerk in actie gelooft in delen met elkaar en in actie komen voor de naaste, 

dichtbij en veraf, niemand uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door 

simpelweg een oud mobieltje, een lege inktcartridge, ansichtkaarten, 

postzegels of oud geld in te leveren. In de bakken in de koffiekamer kunt u de 

spullen kwijt; wij van de werkgroep Einden der aarde zorgen er voor dat ze bij 

het inleverpunt van Kerk in actie komen. 

De resultaten van de inzamelingen over 2018 zijn intussen bekend. Er is 

landelijk voor ongeveer €30.000  bij elkaar gespaard (€25.000 voor postzegels 

en kaarten en €5.000 voor de andere dingen). 

Namens Kerk in actie willen we alle verzamelaars uit de Peper hartelijk 

bedanken en we hopen dat u ook in de toekomst aan ons denkt. 

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties . 

Namens de werkgroep Einden der aarde, Tjitske Hoekstra. 

 

 

Stadse Voedselbank Groningen 

 

In het 3°en 4° kwartaal van 2018 mocht de Stadse Voedselbank via 

Pepergangers weer de nodige levensmiddelen ontvangen: 

 9 corn flakes, 14 pasta, 14 koffie en pads, 8 tomatensaus, 9 soep, 9 rijst, 2     

vruchtensap, 4 limonade siroop, 3 Bonbon, 11 tabletten chocolade, 2 koek en     

koekjes, 1 waterfles, appeltaart mix, en heel veel DE punten waarmee koffie     

kan worden aangeschaft 

    

 Ook voor Kerk in Actie is flink ingezameld postzegels, kaarten, mobieltjes, 

geld, cartridges e.d.     

Hartelijk dank daarvoor!   

  

Voor wie het lastig is om steeds weer producten mee te nemen is het ook 

mogelijk om een periodieke overschrijving te doen naar de voedselbank. Dit 

kan al vanaf 50 eurocent per maand. De voedselbank koopt daarvan de 

levensmiddelen die ze nodig hebben, ook moeten er auto’s blijven rijden om 

overgebleven voedsel van de supermarkten te halen. De machtigingen 

hiervoor liggen op het randje van de lambrisering boven de voedselkrat. 

 

Roel van der Steen en Albert Meems namens de Einden der Aarde  

http://www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties


PEPERFINANCIËN …………….  
=========================================================== 

 

Collecten 4e kwartaal 2018 

07-10-17 Viering Immanuelkerk 

14-10-18 Stichting Inlia begeleiding uitgeprocedeerden     333,00 

21-10-18 Stichting Kadera  bestrijding huiselijk geweld     227,36 

28-10-18 Kerk in Actie  The Leprosy Mission      333,85 

04-11-18 Stichting Gasthuis Groningen  Hospice       454,77 

11-11-18 Stichting Vrienden v.d. Open Hof      543,90 

18-11-18 Stichting Adwuma Ye New Cooking Bags     274,91 

25-11-18 Stichting Madre Rosetta   alfabetisering Maputo     302,23 

02-12-18 Sintfeest Voedselbank Groningen       344,95 

09-12-18 Kerk in Nood Ontmoetingsplaats jongeren Aleppo 460,80 

16-12-18 Kika          274,85 

23-12-18 Stichting Leeuw   opvang katachtige roofdieren     337,11 

24-12-18 Kerstnachtviering- Inlia           623,85 

25-12-18 Plastic Soup Foundation bestrijding plastic afval     508,20 

30-12-18 Diaconaal Fonds  t.g.v. Doperse Dis        256,35 

 

Bent u geïnteresseerd in de collecteopbrengsten en wilt u dit overzicht niet 

afwachten?  Informeert u dan bij de penningmeester Cees Meinders.   

Bent u, of voelt u zich bijzonder betrokken bij een mogelijk collectedoel: 

laat het ons weten via tel 06 36 552 312 of mail; a.meems@kpnmail.nl  of 

gewoon mondeling natuurlijk.  

   

  De opbrengst van de deurcollecten: 4° kwartaal 2018  

    

  oktober    428,18   

  november    542,56   

  december 1.036,57  

  De collectegroep; Marijke van der Stigchel, 

  Albert Meems en Kees Sikkema  



PEPERPOEZIE ……………. 
=========================================================== 

 

Waar alles goed voor is 

 

soms is het helder 

dat ik gevallen ben 

om beter leren op te staan 

 

weet ik dat ik er ben 

van dichtbij 

om het zijn te leren zien 

 

voor verder weg is het moeilijk 

en mis ik de verrekijker 

om de zin in beeld te krijgen 

 

 niettemin zoek ik vertrouwen 

in de samenhang en lijn 

van totale verbondenheid 

 

de onzekerheid mijn basis 

voor nieuwe vernieuwing, 

eigen verheldering 

 

 

                                       Johan Vermeulen 

                                       november 2018  



DE KINDERPAGINA …………….  
=========================================================== 

De geur van balsem en wierook maakt gelukkig, 

maar zoeter voor het hart is ware vriendschap (Spreuken 27:9) 
 

De Klik: Vriendschap Vieren 
 

Op zondag 24 februari vieren we in de Peper de vriendschap. In de Bijbel 

staan al best veel aspecten van vriendschap beschreven. We lezen daar 

bijvoorbeeld over hoe vriendschap kan ontstaan, hoe het verbroken kan 

worden en met wie je allemaal vrienden kunt zijn. Zo voelen Jonathan en 

David zich bij hun eerste ontmoeting al tot elkaar aangetrokken, wordt Job 

door zijn vrienden bruut in de steek gelaten en spreekt God zelf tegen Mozes 

alsof ze vrienden zijn.  

Interessant natuurlijk, maar wat voor een vriendenervaring heb jij zelf 

eigenlijk?  

Doe hier ‘De Peper-Vriendschapsquiz’ en ontdek welk vriendschapstype jij bent.  

Omcirkel het antwoord dat het beste bij jou past: 
 

enden of ‘overkomen’ ze je? 

A  Ik kies mijn vrienden 

B  Ik ontdek later dat ze mijn vrienden zijn, zonder echt te kiezen 

C  Ik heb gekozen vrienden én vrienden die me overkomen zijn 
 

 

A  Eerlijkheid 

B  Elkaar regelmatig zien 

C Plezier 
 

 

A  Eén beste vriend 

B  Twee goede vrienden 

C  Heel veel verschillende vrienden 
 

 

A  Nee echt niet, mijn vrienden denken altijd precies hetzelfde als ik  

 B  Hmm, over belangrijke dingen zijn we het meestal wel eens 

C  Ja hoor, ik kan vrienden zijn met alles en iedereen 
 

Heb je vooral ‘A’ aangekruist? Of meestal ‘B’ of toch ‘C’? 

Kom 24 februari naar de Peper en ontdek daar welk vriendschapstype jij zelf 

bent!  



PEPERINFO …………….  
=========================================================== 

Redactie:  Hugo Boonstra, Marjoke Brenninkmeijer, Corry Broersma 

E-Mail:   peperclip@ovg-web.nl    

Internet:  www.ovg-web.nl 

 

Stichting O.V.G. 

Iedere zondag is er een viering in de Pepergasthuiskerk om 10.30 

uur.  

Contactadres voor informatie over de vieringen:  

Secretariaat OVG - Koos van Huis - secretaris@ovg-web.nl 

 

Financiële bijdrage OVG 

Wilt u een bijdrage storten om de vieringen in de Pepergasthuiskerk te kunnen 

voortzetten? Het rekeningnummer is: NL03 RABO 0385 1260 85 / Stichting 

Oecumenische Vieringen Groningen / Winschoten – penningmeester@ovg-web.nl 

 

Peperpraktisch 

Ben je nieuw in de Peper of kom je al lang in de Peper en vind je het prettig dat je 

Pepergangers kunt benaderen of dat zij jou kunnen benaderen, meld je dan aan bij 

Peperpraktisch: adressen@ovg-web.nl.  Dit is een databank met namen, adressen, 

telefoonnummers en e-mailadressen van Pepermensen. Incidenteel ontvang je 

berichten via de pepermail, bijvoorbeeld bij het overlijden van Pepergangers. Dit is ook 

het emailadres voor adreswijzigingen of het opvragen van een adressenlijst. 

  

Pastoraatsgroep 

De Peper heeft een pastoraatsgroep van vijf mensen. Voor een persoonlijk gesprek 

kunt u bij hen terecht. Zij bieden u een luisterend oor. Spreek gerust een van hen aan, 

als u er behoefte aan heeft om vertrouwelijk met iemand te praten. Misschien eenmalig, 

maar het kan ook vaker. Over gebeurtenissen die u bezighouden in uw leven. Over wat 

u na aan het hart ligt. Over uzelf. U kunt telefonisch contact opnemen of per e-mail. 

Meer informatie vindt u in de folder Pastoraat; deze ligt bij de uitgang of op www.ovg.nl 

 

                          
Witske Bodewitz        Herman Boiten     Wiebe Schoonhoven   Hilda Scherphuis   Linda Waanders    

 

Presbyterium Wilt u een aanvraag doen voor doop, belijdenis, een rouw- of 

trouwdienst, neem dan contact op met het presbyterium via: Sietse Wijnstra,  

presbyterium@ovg-web.nl   

mailto:peperclip@ovg-web.nl
mailto:secretaris@ovg-web.nl
mailto:penningmeester@ovg-web.nl
mailto:adressen@ovg-web.nl
http://www.ovg.nl/
mailto:presbyterium@ovg-web.nl

