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Bestuursverslag  
 
Ook in 2017 heeft het bestuur zich weer ingezet om invulling te geven aan haar 
opdracht om randvoorwaarden te creëren waarbinnen de activiteiten van de OVG zich 
kunnen afspelen, om een goede werkgever te zijn voor de betaalde krachten en om de 
financiële continuïteit te bewaken.  
 
Financiën 
In de negen vergaderingen zijn de financiën elke keer een vast agendapunt geweest. 
Er is zorg geweest over de inkomsten. Bij een teruglopend aantal begunstigers wordt 
het lastiger aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Uit het hieronder afgedrukte 
jaarverslag van de penningmeester wordt duidelijk dat 2017 uiteindelijk toch tevreden 
stemmend afgesloten kon worden. 
 
Gezien onze beperkte financiële middelen is er een onderzoekje gedaan of het 
mogelijk zou zijn om tot een besparing te komen op de productie van onze wekelijkse 
liturgieboekjes. De kwaliteit ervan mocht uiteraard geen geweld aangedaan worden. 
De conclusie is dat we voorlopig niets gaan veranderen. 
 
Personele zaken 
Met theologische medewerker Annemieke ter Brugge en de musici Wim Opgelder, 
Peter Rippen, Anneke van der Heide en Martijn Jager wordt jaarlijks individueel een 
gesprek gevoerd over hun werkzaamheden voor de OVG. Allen geven aan zich prima 
thuis te voelen in onze gemeenschap. Het bestuur heeft tijdens deze gesprekken, 
maar ook bij andere gelegenheden aangegeven veel waardering te hebben voor de 
grote, soms ook belangeloze, inzet van onze beroepskrachten. 
 
Huisvesting 
Incidenteel is er contact geweest met Lefier, de eigenaar van het 
Pepergasthuiscomplex, en met De Cateraars, de verhuurder van de ruimtes buiten de 
zondagen om. Bij De Cateraars ging het contact met name om de aankleding van de 
kerkzaal rond de kerkelijke feestdagen. Afgesproken is dat de aankleding niet meer 
wekelijks na de viering verwijderd hoeft te worden. Mocht de kerkzaal tijdens de week 
verhuurd zijn, dan volgt eerst altijd overleg over het al of niet verwijderen van de 
aankleding. De ervaring leert dat het zelden voorkomt dat de kerkzaal doordeweeks 
verhuurd wordt. 
Ook over de financiële vergoeding voor het gebruik van onze vleugel door een huurder 
is met De Cateraars een duidelijke afspraak gemaakt. 
De directe contacten m.b.t. het kerkgebouw verlopen via beheerder Bram de Vink. Dat 
functioneert uitstekend. Hopelijk mogen we nog lang een beroep doen op zijn 
behulpzaamheid. 
 
Geluidsinstallatie 
In 2017 is de implementatieperiode voor de nieuwe geluidsinstallatie afgerond. Bijna 
alle commissarissen van dienst hebben zich bereid verklaard een extra taakje op zich 
te nemen. Zij instrueren de overweger over het gebruik van de headset en bedienen 
tijdens de viering de knoppen van de geluidsinstallatie.  
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ZZZ 
Op de gemeenschapsavond van 20 april 2017 was de meerderheid van de 
aanwezigen van mening liever alleen uit de vertrouwde liturgie, met alle afgedrukte 
teksten, te zingen dan liederen op te moeten zoeken uit de bundel ‘Zangen van 
Zoeken en Zien’. Dat was voor het bestuur aanleiding om terug te komen op een al 
eerder ingenomen standpunt. Voortaan zal alleen tijdens de zomervieringen uit de 
bundel gezongen worden. 
 
Toekomst van de OVG 
In het jaarverslag over 2016 werd al gesproken over het instellen van een 
beleidscommissie die als opdracht kreeg om met voorstellen te komen voor de 
ontwikkeling van de OVG voor de komende vijf jaar. Als leidraad voor de commissie 
golden deze uitgangspunten:  

 De OVG is een gemeenschap die zich baseert op het Evangelie en de 
Schriften. Dat is de basis voor ons samen komen. 

 De OVG is onderdeel van de infrastructuur van de kerken in Nederland en is 
daar actief mee in verbinding. We voelen ons thuis in het landschap van 
Ecclesia in Nederland, maar we willen ook onze plek in stad en regio innemen. 

 De mensen in de OVG vormen een gemeenschap en geven daar actief vorm 
aan. Er wordt zorgvuldig met elkaar om gegaan, maar ook met de wereld om 
ons heen. De hoogte en dieptepunten in het leven worden mede beleefd en 
gedeeld in de OVG. 

 Ieder die zich betrokken voelt draagt op zijn manier bij aan de gemeenschap. 
Op welke manier dat is, is per individu verschillend. 

 De jongeren in de OVG krijgen bijzondere aandacht. We streven naar een 
verbinding met de jongeren in diverse vormen. 

 De bijeenkomsten van de OVG worden vanuit de betrokkenen voorbereid. Maar 
we staan open naar de buitenwereld. We maken gebruik van inzichten (en 
inspiratie) die in de wereld beschikbaar zijn. We zijn er attent op niet een in zich 
zelf gekeerde gemeenschap te worden. 

 We hebben oog voor de vorm en inhoud van de liturgie. Hiervoor hebben we de 
duiding gevonden: “spannende herkenbaarheid”. Muziek,  verkondiging en 
bezinning staan hierbij centraal . Steeds weer blijven we attent op de kwaliteit 
van de vieringen en we evalueren dit regelmatig. Professionaliteit van theologen 
en musici krijgt en heeft erkenning en prioriteit. 

 
Tijdens de gemeenschapsavond van 20 april 2017 werden de leden van de commissie 
voorgesteld: Henk Bodewitz, Bep Donner, Dineke Mol en Marieke Wichers.  
 
De commissie werd gevraagd de volgende onderwerpen in het advies te verwerken: 

 Wat is een kernwaarde van de OVG ? (Drijvende kracht) 

 Waar zit de ruimte voor verandering? (Veranderbaarheid) 

 Welke verbinding zou de Peper moeten hebben intern en extern? (Verbinding) 

 Welke kansen en welke risico’s zijn er voor de continuïteit? (Continuiteit)  

 Waar moet de commissie zich in ieder geval mee bezig houden? (Prioritering) 
 
In een gezamenlijke vergadering van bestuur en beleidscommissie werd op 15 
november het rapport gepresenteerd.  
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Naast de input van de aanwezigen tijdens gemeenschapsavond heeft de commissie 
ook alle overige Pepergangers nog de gelegenheid geboden een inbreng te leveren. In 
zeven vergaderingen heeft de commissie daarna de reacties gerubriceerd en in 
gemeenschappelijke thema’s onderverdeeld. 
De commissie pleit voor een ‘Peper +’ –model: het bestaande behouden + meer 
aandacht voor twee actiepunten: dienen en leren.  
Essentieel in het rapport is ook de aanbeveling om meer te gaan investeren in 
communicatie en veel meer dan tot nu toe gebruik te gaan maken van de sociale 
media. 
 
Het bestuur bedankt de commissie voor de kwaliteit van het rapport en voor de grote 
tijdsinvestering. Het rapport is nu ook het rapport van het bestuur geworden. Het gaat 
nu integraal naar de gemeenschap. Het is nu van belang om op de 
gemeenschapsavond van 2018 draagvlak te vinden voor de aanbevelingen. Daarna 
moet er een stappenplan opgesteld worden voor de realisering van de onderdelen van 
het rapport. 
 
Rouwprotocol 
Naar aanleiding van een aantal verzoeken om een uitvaart te verzorgen vanuit de 
Peper ontstond de behoefte aan een ‘rouwprotocol’. Henk Bodewitz en Wil van den 
Broek hebben daarvoor een concept gemaakt dat aan het presbyterium en aan het 
bestuur ter bespreking en beoordeling is aangeboden. Het bestuur waardeert de 
nauwgezette werkwijze van de commissie. Het concept zou nu nog concreter 
uitgewerkt moeten worden in een liturgie voor een uitvaartviering. Gezien hun 
taakstelling is dat vooral voor de presbyters van belang. 
 
Contact met nieuwe bisschop 
Een kleine afvaardiging van de OVG (Bep Donner, Ben Hanewinkel, Hans Roldanus 
en Sietse Wijnstra) heeft een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe bisschop 
Ron van den Hout. Er is gesproken over het richtinggevend convenant dat de OVG 
met het bisdom vele jaren geleden afgesproken heeft. Onze doopbediening is ook aan 
de orde geweest. Samenvattend kan gezegd worden dat het gesprek een goede 
uitwisseling is geweest, maar dat er in de praktijk geen nieuwe afspraken te 
verwachten zijn. 
 
Vacatures 
Regelmatig is gesproken over vacatures binnen het bestuur. Aan het begin van het 
jaar moesten we afscheid nemen van Teus van Laar. Het bestuurswerk was voor hem 
niet meer te combineren met zijn drukke beroepsmatige werkzaamheden. Daarmee 
raakten we helaas een directe contactpersoon met de PR-werkgroep kwijt. Tot nu kon 
die vacature niet vervuld worden.  
In de laatste bestuursvergadering van dit jaar hebben we afscheid genomen van 
Riewinga Wierenga. Haar termijn zat erop. Binnen het bestuur was zij de specialist op 
het gebied van personele zaken. Van haar expertise hebben we vele jaren kunnen 
profiteren. Wij zijn blij dat Frouktje Zuiderveld tot het bestuur wilde toetreden. Met de 
voorzitter neemt zij de portefeuille van Riewinga Wierenga over. 
In 2019 zijn drie bestuursleden aftredend. We zoeken nu al naar opvolgers.  
 



 

 

 
5 

Om directer geïnformeerd te kunnen worden over wat er binnen de OVG speelt, wil het 
bestuur ook graag een lid van het presbyterium tot het bestuur laten toetreden. We 
streven naar een situatie die vergelijkbaar is met de vertegenwoordiging van het VO-
klein in het bestuur, in de persoon van Rita Rouw. Die voldoet al vele jaren zeer goed. 
Het gesprek met de presbyters is nog gaande.  
 
Tot slot 
Terugkijkend op het afgelopen jaar mag de dankbaarheid overheersen dat er weer zo 
veel vieringen gehouden zijn, voorbereid door ongeveer honderdvijftig verschillende 
mensen. Ook op basis van de jaarverslagen die van veel, nog niet eens alle, groepen 
binnen de OVG in dit jaarverslag opgenomen zijn, kan de conclusie getrokken worden, 
dat de OVG zo velen ter harte gaat. Het bestuur spreekt de hoop uit dat dat in 2018 
ook zo mag blijven. 
 
Het bestuur, 

 

Ben Hanewinkel, voorzitter 
Koos van Huis, secretaris 
Cees Meinders, penningmeester 
Rita Rouw, namens VO-klein 
Riewinga Wierenga-Schuil, personele zaken (tot 20.12.2017) 
Frouktje Zuiderveld, personele zaken (bestuurslid sinds 18.10.2017) 
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Financieel verslag 
 
 
De begroting voor het boekjaar 2017 was een begroting die somber stemde. Het boekjaar 
van 2016 was afgesloten met een tekort van € 3.726 terwijl de begroting ons een nog 
slechter vooruitzicht gaf door een oplopend tekort van € 4.900. 
We mogen daarom dankbaar zijn dat veel Pepergangers dit dreigende tekort hebben 
weten te keren. Velen hebben hun bijdrage verhoogd, maar ook een oplopend aantal 
begunstigers en giften hebben er voor gezorgd dat het boekjaar is afgesloten met een 
boekhoudkundig tekort van slechts € 249. 
Mede hierdoor zijn er prachtige vieringen gerealiseerd  zoals b.v. het verhaal van Noach 
en de prachtige Menora in de adventstijd en kerst. Dit alles met inspirerende overwegers 
zonder dat de financiën ons tot een verschraling dwong. 
Laten we hopen dat de toekomstvisie van de Peper ons nog veel vieringen zal brengen. 
 
De exploitatierekening en de balans die nu gepresenteerd worden zijn opgesteld op basis 
van alle ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar op de financiële rekeningen.  
Alle betalingen en ontvangsten, waarvan de exacte omvang aan het einde van het jaar 
bekend waren, zijn in het verslagjaar verantwoord. 
 
De balans ziet er als volgt uit: 
 

 

BALANS 
         

Activa 2017 2016 2015   Passiva 2017 2016 2015 

                  

Inventaris:     Eigen vermogen 11.960 12.209 12.467 

- vleugel en piano 6.000 6.750 3.750      

afschrijving 875 720 500      

 5.125 6.000 3.250      

Aandelen Oikocredit 50.796 50.171 10.945        

Rabobank 
Spaarrekening 10.000 14.000 25.033  Te betalen doelcollectes 0 3.434 0 

Rabobank 3.341 7.735 13.858   
Vooruit ontvangen 
bedragen 0 2.840 2.000 

INGbank 0 0 226   Nog te betalen kosten 343 0 1.009 

ASN Bank 20.157 20.000 57.135   Voorziening vaste lasten 70.000 70.000 70.000 

Nog te ontvangen 
toezeggingen 2.505 1.720    

Reservering 
GemeenteZondag 
en 25-jarig jubileum 0 0  5.000  

        
Reservering 
Veranderingen Website 1.309  1.500  1.500  

      
Vernieuwingen 
Inrichting en Liturgie 8.312 9.643 13.471 

Totaal 91.924 99.626 105.447   Totaal 91.924 99.626 105.447 
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Toelichting op de balans 

 

Activa  
 
In 2008 is ter ondersteuning van de vieringen een vleugel aangeschaft. De 
aanschafwaarde was € 7.250,-. Jaarlijks wordt € 500,- afgeschreven op deze vleugel. 
In 2016 is voor de repetities van het koor een piano aangeschaft. De aanschafwaarde 
voor deze piano was € 3.470,-. Jaarlijks wordt € 375,- afgeschreven. 
De vleugel en piano komen voor de boekwaarde op de balans te staan. 
De boekwaarde per 31-12-2017 bedraagt: € 2.250,- voor de vleugel en € 2.875,- voor de 
piano. 
 
De OVG handelt al haar financiële transacties af via de Rabobank . Bij de Rabobank is ook 
een spaarrekening voor gelden die op de lopende rekening niet dadelijk nodig zijn. De 
rekening bij de ING Bank is per 2016 opgeheven. 
 
De salarisadministratie van de OVG is ondergebracht bij het Kantoor der Kerkelijke 
Administraties in Amersfoort. Het daaruit voortvloeiende betalingsverkeer verloopt via de 
Rabobank van de OVG. 
 
Sinds 2008 zijn bij de ASN bank en Oikocredit het rentedragende deel van de 
voorzieningen van de vaste lasten van de OVG ondergebracht. ( Bij de passiva gesteld op 
€ 70.000,- )  

 

 

Passiva 
 
Het totale eigen vermogen is in 2017 uitgekomen op € 11.960, -. 
 
Nog te betalen kosten. 
 
Er waren aan het eind van het boekjaar twee openstaande rekeningen met een totaal van 
€ 343,-. 
 
Voorziening vaste lasten. 
 
De OVG heeft als beleidsvoornemen om plm. 80% van de vaste jaarlasten te kunnen 
dekken. De reservering hiervoor is dus voornamelijk gerelateerd aan de begrote honorering 
van de theologisch medewerkers, de begrote uitgaven aan musici en de verwachte huur.  
Er is geen bedrag toegevoegd aan deze reservering. De dekking is ruim voldoende. 
 
Reservering aanpassing Website 
 
Van de reservering om de website van de OVG uit te breiden met de afgeschermd 
gedeelte voor betrokkenen is tot nu toe slechts € 191.- uitgegeven. Het proces is nog niet 
afgerond en de reservering van het restant van € 1.309,- blijft gehandhaafd.  
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Vernieuwingen van Inrichting en Liturgie 
 
In 2014 is het Liturgiefonds samengevoegd met een legaat aan de OVG. Van het totaal 
van € 13.471,- in 2016 een gedeelte besteed voor aanschaf van een oefenpiano en de 
aanschaf van een headset in de Pepergasthuiskerk. Deze headset was de eerste aanschaf 
om de geluidskwaliteit te verbeteren. In het boekjaar 2017 is meer aangeschaft voor deze 
verbetering in de vorm van luidsprekers en een tweede headset. De reservering voor 
vernieuwing en inrichting is nu € 8.312,- 
 

Het exploitatie overzicht en begroting geeft het volgende beeld: 
 

 

EXPLOITATIE OVERZICHT EN BEGROTING  
     

     

          

  Begroting Realisatie Realisatie Realisatie 

  2018 2017 2016 2015 

       

Vrijwillige Bijdragen 67.757 65.462 60.348 63.678 

Gewenste verhoging inkomsten 3% 2.163    

Collecte OVG 6.400 6.350 6.124 6.025 

Rente 750 821 1.000 995 

Overige ontvangsten 500 2.295 770 647 

Overige inkomsten 0 575 2.594 0 

Inkomsten 77.570 75.503 70.836 71.345 

      

Theologische medewerkers 34.200 33.474 32.008 30.245 

Muzikale ondersteuning 15.250 15.575 15.401 13.984 

Huisvesting 14.520 14.166 13.493 13.778 

Vieringen* 6.720 6.631 7.509 5.926 

GO Groepen** 2.135 1.261 1.998 1.074 

Aanpassing Website 0 0 0 0 

Toevoegen voorzieningen 0 0 0 1.500 

Afschrijving vleugel en piano 875 875 720 500 

Overig *** 3.870 3.770 3.435 3.694 

Gemeenschapsactiviteiten 0 0 0 0 

Vernieuwingen Inrichting en Liturgie 0 0 0 0 

Uitgaven 77.570 75.752 74.564 70.701 

     

Operationeel Resultaat 0 -249 -3.728 644 

Buitengewone baten/lasten    5.000 

Resultaat 0 -249 -3.728 5.644 

 
*) overwegingen en materiaal 
**) Kinderen, Jongeren, Presbyters, Pastoraat, 
Einden der Aarde, Collecte en Publiciteit     
***) administratie, vergaderen, onvoorzien, ed. 
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Toelichting Baten 
 
De totale inkomsten zijn ten opzichte van 2017 toegenomen met € 4.667, -. 
De sterkste stijging kwam door een hogere jaarlijkse (vaste vrijwillige) bijdragen over 2017. 
 
De deurcollectes, die bijdragen tot de instandhouding van de vieringen van de OVG, 
bedroegen € 6.350, -. De deurcollectes vertonen elk jaar een lichte stijging. 
 
Naast de deurcollectes is in 2017 een bedrag van € 17.754,- aan doelcollectes 
ingezameld. Dit was bijna € 1.000,- hoger dan 2016. Deze collectes hebben geen invloed 
op het exploitatieoverzicht van de OVG omdat deze worden doorgestort naar de 
betreffende doelen. 
 

 

Toelichting Kosten 
 
De uitgaven van de theologisch medewerker betreffen de totale salariskosten (inclusief 
sociale lasten) van Annemieke ter Brugge. De kosten waren hoger dan begroot omdat 
hogere premies moesten afgedragen aan diverse fondsen. 
 
De kosten van de musici hangen samen met de muzikale begeleiding van de zondagse 
vieringen en bijkomende kleine uitgaven voor dit doel. In 2017 zijn de kosten weinig 
gestegen. Dit komt door de jaarlijkse aanpassing van de tarieven. 
 
De kosten van de huisvesting zijn in 2017 gestegen door een huurverhoging per juli jl. van 
2,5% van de Pepergasthuiskerk en een verhoging van € 4,- per repetitie in Gereformeerde 
Columnakerk aan de Rembrandt van Rijnstraat in Groningen. 
 
De huisvestingskosten in 2017 zijn als volgt opgebouwd. 
 
Huur kerk   € 12.068 
Huur Columnakerk  €   2.098 
Totaal    € 14.166 
 
De uitgaven voor de vieringen hebben betrekking op de diverse kosten zoals liturgieën, 
kaarsen, bloemen en ander materiaal en vergoedingen voor overwegingen.  
Daarnaast worden hierin ook de kosten meegenomen van de koffiegroep. 
De kosten voor de overwegingen zijn gestegen door het beleid van het bestuur meer 
overwegers van elders te vragen. Verder waren er eenmalige kosten voor het opruimen 
van de zolder en het maken van de Menora. 
 
De specificatie is als volgt:  
 
Uitgaven overwegingen €  2.716 
Uitgaven liturgieën  €  1.804 
Overig    €  1.754 
Kleine aanschaffingen €     357 
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Totaal    €  6.631 
 
De uitgaven van de GO groepen kwamen lager uit dan het bedrag wat was begroot. Dit is 
voornamelijk gekomen doordat de jeugd in 2017 niet naar Taizé is geweest. Ook de 
andere GO groepen gaven minder uit dan begroot. 
 
Aan de voorziening van de vaste lasten is geen bedrag toegevoegd. 
De reservering voor de vaste lasten van één jaar is met  plm. € 70.000,- ruim voldoende. 
 
Op de vleugel wordt jaarlijks € 500,- afgeschreven. Op de piano wordt elk jaar € 375,- 
afgeschreven. De boekwaarde van de vleugel is per 1 januari 2018 € 2.250,- en voor de 
piano € 2.875,-. 
 
Onder overige posten vallen de posten: administratiekosten, bankkosten, vergaderkosten, 
belastingen, drukwerk en de kosten voor de Peperclip. 
Deze overige kosten liggen plm. € 300,- hoger dan was voorzien door hogere 
abonnementskosten. Daar tegenover stond dat er ook in het afgelopen jaar geen beroep is 
gedaan op de post onvoorzien van € 500,-. 
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Collectegroep 

 

De collectegroep leden zijn; Marijke van der Stigchel, Kees Sikkema en Albert Meems. 
  
We komen 3 á 4 keer per jaar bijéén en bekijken dan het jaarrooster van de Peper.  
De week voor de collectegroepvergadering worden de voorbereidingsgroepen van het 
komende kwartaal gevraagd waar hun viering over gaat en of ze zelf (al) een 
collectedoel hebben voor hun viering. 
Heeft de voorbereidingsgroep al een collectedoel voor hun viering dan wordt dat 
meestal het collectedoel voor die viering.  
Voor de overige vieringen bekijken we  met z’n drieën welk collectedoel het beste past 
bij het thema van de desbetreffende viering. Aan het eind van de avond verdelen we 
de zondagen. 
Een ieder van ons neemt contact op met zijn of haar desbetreffende 
voorbereidingsgroep die nog geen collectedoel hebben en doen zoals besproken ons 
voorstel. De voorbereidingsgroep beslist daarna zelf of ze voor ons voorstel gaan 
collecteren of toch kiezen voor een ander collectedoel.  
In de 40 dagen tijd proberen we te collecteren voor Vrienden van Makeni, Epafras en 
Yasap en rond de Kerst voor Open Hof en Inlia waarvoor de Peper het  Charter van 
Groningen heeft ondertekend. 
Komt het collectedoel uit de voorbereidingsgroep, wat vaak voorrang geniet, dan 
maken zij de tekst voor de zondagsbrief, zo niet dan leveren wij het aan. 
Eens per kwartaal publiceren wij de resultaten van de collecten in de Peperclip. 
 
Albert Meems 
 
 
 
 

Commissaris van dienst 2017 
 

Het afgelopen jaar zijn er met betrekking tot de activiteiten van de commissarissen 
 weinig bijzonderheden te vermelden. Onderhand zijn de afspraken rond de activiteiten 
 zo duidelijk dat er geen problemen zijn geweest.  
Het enige aandachtspunt was de uitgebreidere geluidsapparatuur. Na een korte 
aanloopperiode lijkt dat goed te functioneren! Om die reden zit sinds die tijd de 
commissaris van dienst meestal in de voorste kerkbank bij de vleugel! 
Voor zover nodig was er overleg met Kees e/o Hans. 
 
Kees Wierenga en Hans Bodewes. 
 

 

 

 

Einden der Aarde 2017 
 

De werkgroep bestond begin 2017 uit vijf leden. In mei kwam er versterking. Op 31-12-
2016 bestond de werkgroep uit zes leden:  Betty de Groot, voorzitter; Roel van der 
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Steen, secretaris; Luuk Boiten, Albert Meems, Tjitske Hoekstra en Annemieke 
Boomstra.  
 
De werkgroep heeft acht keer regulier vergaderd in 2018. De werkgroep heeft geen 
viering voorbereid; de eerstkomende is in juni 2018. 
 
We  onderhouden voor de OVG contact met  

 Bembakery (Malawi). In januari heeft de voorzitter van People to People vertelt 
over de succesvolle implementatie van de bakkerij in Bembeke. 
(http://www.ppl2ppl.nl; Malawi) 

 Makeni (Zambia). Het bestuur van de vrienden van Makeni heeft ons in april 
bijgepraat over de laatste ontwikkelingen (zie ook 
http://www.vriendenvanmakeni.org/drupal ) 

 Yasap (West Timor). Het bestuur heeft met ons de ontwikkelingen en zorgen 
gedeeld in de oktober vergadering. (zie ook http://yasap.nl ) 

In alle projecten zien we dezelfde beweging: een enthousiaste initiator zet een mooi 
project op; na enkele jaren wil de initiator zich terug trekken, maar het project blijkt niet 
in staat te zijn om op eigen benen verder te gaan. Het proces van loslaten is 
moeizaam en pijnlijk.  Het goede nieuws is dat twee settlements in Makeni nu 
zelfstandig van het Oecumenisch Centrum kunnen functioneren.  
 
We informeren elkaar voortdurend per mail over artikelen in kranten en tijdschriften, 
lezingen en films die te maken met onze thema’s: ontwikkeling, duurzaamheid en 
armoede.  
In september hebben we Peperganger prof.dr.Dirk Bezemer uitgenodigd om met ons 
over deze onderwerpen te spreken. 
 
Twee leden zijn naar de jaarlijkse, inspirerende, ontmoetingsdag van Kerk in Aktie 
(PKN) geweest.  Voor Kerk in Actie loopt nog steeds de inzamelingsactie voor oude 
kaarten en ‘afval’ dat gerecycled kan worden. Het levert geld op voor diaconale doelen 
wereldwijd.   
 
De tuingroep, onder de paraplu van de werkgroep, heeft weer hard gewerkt; het was 
een goed jaar, na een traag, nat begin. De tuingroep heeft ook een jaarverslag 
geschreven. In december hebben we weer samen bij de Happietaria (in de 
Peperstraat) het jaar afgesloten. Happietaria is een initiatief van christelijke 
studentenverenigingen. De opbrengst van het pop-up restaurant is voor opvang en 
scholing van jonge vrouwen in Zuid-Amerika.    
 
En dan ook nog:   

 De jaarlijkse lunch (voorheen Wereldmaaltijd) in september met producten uit 
de Pepertuin. Dit keer een samenwerking tussen de voorbereiders van de 
viering en onze werkgroep.   

 Verkoop in november-december van Wereldwinkel – Fair Trade producten   
 
 
 
 

http://www.ppl2ppl.nl/
http://www.vriendenvanmakeni.org/drupal
http://yasap.nl/
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Van de Voedselbank groep.  
 
De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter 
beschikking aan 600 huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen 
voorzien. In Groningen stijgt het aantal mensen wat in geldnood komt explosief. 
Samen met de andere voedselbanken wordt zo een bijdrage geleverd aan het 
verhelpen van (verborgen) armoede en het tegen gaan van verspilling. Twee  leden 
van Einden der Aarde organiseren de inzameling in de OVG middels kratten waarin 
Pepergangers elke week een paar boodschappen kunnen doneren. Een aantal 
vrijwilligers zetten ze elke zondag klaar. 
 
Roel van der Steen 
 

 

 

Gastheer en gastvrouw in de Peper 

 

Wekelijks zijn er 2 gemeenteleden gastheer en gastvrouw in de Peper. 
Zij delen de liturgieën uit bij beide ingangen, aangevuld met de nieuwe Peperclip op de 
dag van verschijnen. 
Na de viering kijken zij of de minder mobiele mensen koffie krijgen en of er 
onbekenden zijn waarmee zij een praatje kunnen maken . 
Zij staan dan , op een in de mededelingen aangekondigde plaats, onder het schilderij 
van Geertrui Capsicum, zodat ze goed te vinden zijn. Ook zijn ze herkenbaar aan een 
button met hun naam en het Pepervignet. 
De lijst gastheer- gastvrouw wordt ieder jaar in juli opgemaakt voor het dan komende 
jaar. 
Er komen weinig wijzigingen voor in de bezetting.  En mochten die er zijn dan zijn de 
lege plekken gemakkelijk op te vullen. 
 
Lida Weeda 
 
 
 
 

Peperjongerengroep 
 
Samenstelling 
In het jaarverslag van 2016 was te lezen dat er voor het eerst in jaren een aantal 
oudere meiden de groep verlaten heeft. 
 
In de loop van 2017 zijn alle oudere jongens uit de groep vertrokken. Dit betekent dus 
in een tijdsbestek van twee jaar een forse verjongingskuur van de jongerengroep. We 
zijn nu met een groep van ongeveer 12 jongeren, in leeftijd variërend van 12 tot 15 
jaar, waarvan twee jongens en de rest meisjes. Omdat de groep de laatste twee jaar 
bijna compleet vernieuwd is, besteden we veel aandacht aan groepsvorming. We 
merken dat het soms lastig is om voldoende jongeren bij elkaar te krijgen voor een 
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activiteit, doordat het aanbod van andere (sport, muziek) activiteiten en school/ studie 
van deze jongeren, ook de benodigde tijd op slokken.  
De verjonging van deze groep heeft ook consequenties voor de twee jaarlijkse Taizé 
reis. De minimumleeftijd voor Taizé is 14 jaar; omdat er momenteel nogal wat jongeren 

onder de 14 jaar in de groep zitten, hebben we besloten dit jaar niet naar Taizé te 
gaan maar naar een jongerencentrum in de buurt van Apeldoorn, Assel Don Bosco 
genaamd. Een centrum opgericht door de religieuze congregatie “Salesianen van Don 
Bosco”. 
 
Communicatie 
Communicatie met de jongeren doen we via een whatsapp- groep, de “kippenstok” 
genaamd. Met bijna alleen meiden in de groep heeft de naamgever van deze 
whatsapp groep wel een profetische blik gehad……. 
Naast communicatie via whatsapp is er ook mailcontact met de ouders, omdat we 
merken dat niet alle relevante informatie altijd bij de ouders van de jongeren terecht 
komt. 
 
Waarom zou je je als jongere aansluiten bij deze groep?  
We praten in deze groep over onderwerpen die anders niet zo snel aan de orde 
komen zoals bijvoorbeeld dankbaarheid en spiritualiteit. Daarnaast is het natuurlijk 
veel leuker om eens in de maand of twee maanden als jongeren bij elkaar in de kerk te 
zitten, dan alleen in de kerk te zitten met ouders en ouderen. Het is niet zo dat we bij 
alle activiteiten altijd over het geloof praten, wel gaan we vanuit onze 
geloofsachtergrond met de verschillende onderwerpen aan de slag. Daarnaast komen 
er soms in groepsgesprekken ook heel persoonlijke dingen aan de orde. Het kan voor 
een jongere belangrijk zijn en ook een steun in de rug om dit soort zaken te delen met 
een groep leeftijdsgenoten in een vertrouwde sfeer.  
 
Afscheid  
We hebben het afgelopen jaar afscheid genomen van Mariëtte Bork, die jarenlang in 
de leiding van de jongerengroep gezeten heeft. Eén van de jongeren schreef na afloop 
van het kloosterweekend in Zwolle (2016) het volgende over Mariëtte: “Ik kon zelf niet 
zo goed zien wat je ervan vond, behalve bij de zelfgemaakte viering. Toen kon je zien 
dat dat je raakte.” 
Geraakt worden door datgene wat we met elkaar doen en meemaken, elkaar en 
anderen steunen in moeilijke tijden, maar ook vrolijke momenten van spel en plezier 
hebben we het afgelopen jaar met z’n allen gedeeld. 
 
 
Activiteiten. 
Hieronder de activiteiten van het afgelopen jaar op een rijtje; 
- januari: kloosterweekend in het Dominicanenklooster in Zwolle. We zijn naast allerlei 
gezellige activiteiten tijdens dit weekend bezig geweest met de jongerenviering in mei. 
- maart: Peperviering en na afloop spelletjes. 
- april: Nijkleaster (Jorwert). In de kloosterkerk van Jorwert. Het onderwerp was 
spiritualiteit en    duurzaamheid. We hebben een ecologische boer bezocht en een 
inspirerende viering gehad in de kerk. Misschien wordt de volgende titel van Geert 
Maks’ boek, ”Hoe God terugkwam in Jorwert”! 
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- mei: jongeren viering met als thema “dankbaarheid”. 
- juni: afscheid van Mariëtte. 
- juli: overstapviering. In deze viering zijn onze nieuwe “helden” naar de achterste bank 
gedragen. 
- september: “Fiets” pelgrimstocht naar Noorddijk. Hier zijn we als jongerengroep door 
het Bevrijdingsbos gelopen, waarbij we stilgestaan hebben bij het thema “jongeren en 
wat zijn je rechten.” Daarna een afsluitende Agape viering in de Stefanus kerk. 
- november: Peperviering met aansluitend thema “ecologische voetafdruk”. 
- december: na de viering in de Peper het alternatieve Sinterklaasfeest in de vorm van 
het hebzucht spel. 
 
Als er nog vragen zijn of suggesties voor activiteiten dan kan er contact opgenomen 
worden met ons via de mail. 
 
Annemiek Werkman annemiekwerkman@home.nl 
Jan de Jong jandejongroden@gmail.com 
 
Annemiek Werkman en Jan de Jong  
 
 
 
 

Kerk en Kroeg 

 

Afgelopen jaar zijn er 5 bijeenkomsten geweest voor bekende en onbekende 
Pepergangers om uitgebreider kennis te maken met elkaar. 
Deze werden steeds zeer goed bezocht (15 a 20 personen) 
De overstap van "La Brasse" naar "Het Schimmelpenninckhuis" in de Oosterstraat 
blijkt een goede keuze. In de zomer kunnen we er rustig buiten zitten en mogen we 
zelf onze stoelen schuiven zoals we willen. Binnen is het ook rustig hetgeen het 
spreken met elkaar zeer prettig maakt. Voor februari en maart zijn er weer nieuwe data 
vastgelegd. Deze worden steeds aangekondigd in de Peperclip, staan vermeld op de 
zondagsbrief en worden op de betreffende zondag opgenomen bij de mededelingen. 
De bijeenkomsten vallen onder de verantwoordelijkheid van de pastoraatsgroep. Karin 
heeft het jaren met veel inzet geregeld. Hartelijk dank Karin!! Haar taak in deze is nu 
overgenomen door Corrie van der Zee. Aangevuld met een gemeentelid. 
 
Corrie van der Zee en Lida Weeda 
 

 
 
 

Kinderoppas 

 
Ook in 2017 hebben we met een aantal vrouwen ervoor zorg kunnen dragen dat er 
elke week een oppas was voor de kinderen van 0-4 jaar. We zijn heel blij met de 
aanmeldingen die zijn gekomen na onze dringende oproep. Momenteel verzorgen we 
de oppas met 10 vrouwen, meer mensen zouden nog steeds erg welkom zijn! 

mailto:annemiekwerkman@home.nl
mailto:jandejongroden@gmail.com
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Binnenkort hopen we met elkaar samen te komen om elkaar te ontmoeten en ook het 
speelgoed te controleren en schoon te maken. 
Tijdens de oppas spelen we met de kinderen en nemen wat te eten en drinken. Het is 
een leuke manier om in contact te zijn met de jongste leden van de pepergemeente! 
 
Corien Potze 
 
 

 

 

Koffieschenkgroep 

 
Ook in 2017 weer een groep die  niet geheel in het verborgene werkt, want elke 
zondag na de viering zorgen zij voor het bekende kopje koffie, thee of limonade. Mede 
daardoor ontstaan gesprekken en uitwisseling van nieuwtjes. Hieruit blijkt wel , dat de 
koffieschenkgroep niet meer weg te denken is uit de Peper. We zijn bijzonder blij met 
het gebruik van de grote eikenhouten kast in de koffiekamer. Alles is nu lekker 
bereikbaar, zonder al te veel gesjouw. We horen soms nog wel, dat het plaatsen  van 
de koffieketels vanuit de keuken naar de koffiekamer te zwaar valt. Maar met een 
beetje hulp van de Pepergangers  moet dat toch te verhelpen zijn. Door het afvallen 
van een paar enthousiaste medewerkers is er weer ruimte voor nieuwe medewerkers. 
Schroom niet en meld je aan. Uit het begin van dit stuk heb je kunnen lezen hoe 
belangrijk dit werk is, We hopen ook in het komende jaar met de koffieschenkgroep U 
weer een aangenaam kwartiertje in de koffiekamer te bezorgen. 
 
Rie en Jacob Veenhoff 
 
 
 
 

Pastoraatsgroep 
 
De pastoraatsgroep regelde de volgende praktische zaken: de wekelijkse 

bloemengroet en kaartjes bij ziekte, jubilea of andere gebeurtenissen waarbij het fijn is 
dar er aandacht voor is. Voor de uitvoering krijgen we input van de mensen uit de 
pastorale kring en andere Pepergangers die suggesties geven. Dit is nodig, want de 
pastoraatsgroep kent niet iedereen en weet niet altijd wat er in de levens van andere 
Pepergangers afspeelt.  
Ook bood de pastoraatsgroep een luisterend oor voor mensen die ergens over wilden 
praten. Deze mensen meldden zichzelf aan of we werden getipt door mensen uit de 
pastorale kring of door andere Pepergangers. Vaak was het niet nodig dat wij contact 
opnamen, omdat het (Peper)netwerk rond een persoon het zelf op zich nam. Zo zien 
wij het graag, want: pastoraat zijn wij allemaal! 
 
In mei nodigden we de pastorale kring uit voor een ontmoeting. Met behulp van een 
“boodschappenlijstje” bespraken we hoe het pastoraat er nu uitziet en wat er nodig is 
voor de toekomst. 
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In september gingen we naar Delfzijl. Sjoukje Eringa nam ons in Vliethoven mee in het 
thema Omgaan met verborgen vragen. We richtten ons specifiek op omgaan 
dementerende mensen en hun partners in de Peper. Haar bevlogenheid en 
praktijkervaring was erg inspirerend! 
 
Karin Heesen nam afscheid van de pastoraatsgroep. Wiebe Schoonhoven komt ons 
versterken. 
 
Karin Heesen 
 
 
 
 

Peperclip  
 

1. Terugblik op her redactiewerk in 2017 
 

1.1 Cijfers 
De Peperclip verscheen in 2017 zeven keer.  
De nieuwe redactie liet per nummer 225 exemplaren drukken.  
 

1.2 Redactie 
In 2017 is er een wijziging in de redactie geweest. Aart Jan de Geus en Anne 
Hesseling maakten in het 
voorjaar plaats voor de nieuwe redactie, bestaande uit Hugo Boonstra en Nelleke van 
Vliet. De overdracht verliep in prettige samenwerking. 
 
Op deze plaats past dan ook een woord van dank voor Aart Jan en Anne. Zij hebben 
de Peperclip in hun redactietijd een geheel eigen gezicht gegeven, waarop de nieuwe 
redactie verder kan bouwen.  
 
De nieuwe redactie heeft een iets andere verdeling van taken. De één zorgt voor het 
binnenkomen en redigeren van de kopij. De ander draagt zorg voor rangschikking en 
verdeling van deze kopij, het zogenaamde ‘knip- en plakwerk’. Gedurende  het hele 
proces wordt al het inkomende en uitgaande mailverkeer onderling gedeeld.  
 

1.3 De Peperclip digitaal  
De digitale abonnees ontvangen de Peperclip in de vorm van een PDF via hun 
mailadres. De redactie maakt geen gebruik meer van een link naar de versie op de 
website van de OVG, omdat in die versie soms bijdragen (deels) zijn weggelaten. Dit 
op verzoek van de auteurs, die niet willen dat hun naam, foto  en/of bijdrage via het 
internet te traceren zijn. Een enkele keer speelt ook het auteursrecht van gebruikte 
teksten of afbeeldingen daarbij een rol. 
 

1.3 Rubrieken 
Dit jaar was er ook een wisseling bij de schrijver van de column. Bij de redactie lag een 
interne afspraak om een columnist voor een jaar uit te nodigen. Daarom hebben we, in 
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overleg met de graag gelezen columnist Herman Boiten, een nieuwe columnist 
uitgenodigd. Eigenlijk zijn het nu meerdere columnisten, in de vorm van de 
Jongerengroep. Jongeren en leiding van deze groep schrijven nu om beurten de 
column. Een hele uitdaging, want voor jongeren zal dit meestal een nieuwe vorm van 
schrijven zijn. We willen Herman Boiten hartelijk danken voor zijn sprankelende 
verhalen. 
 
De rubriek ‘Gezichten hebben namen’ liep dit jaar nog door. Er zijn nog steeds mensen 
die graag hun Peper- en/of levensverhaal willen delen. 
 
In de nieuwe rubriek ‘Uit het oog, maar niet uit het hart’ wil de redactie weer contact 
leggen met de jongeren en (jong)volwassenen die de Peper om allerlei redenen niet 
meer bezoeken. Lopen er nog lijnen in hun huidige leven naar de OVG? Hoe staan zij 
nu in het leven? Hebben zij nog iets te zeggen aan de OVG? 
 

1.4 Pastoraal Prikbord 
In de Peperclip stond in dit jaar ook steeds een digitaal prikbord van de 
Pastoraatsgroep. Op dit prikbord konden mensen met elkaar in contact komen die hulp 
vroegen of hulp aanboden. Dat dit prikbord niet zo veel gebruikt wordt als we gehoopt 
hadden, komt wellicht mede doordat de 
Peperclip voor dit doel niet vaak genoeg verschijnt. 
Om meer contacten te kunnen leggen op het gebied van vraag, aanbod, oproepen en 
Pepervacatures is nu een fysiek prikbord in gebruik in de Pepergasthuiskerk. Het is 
afwachten of dit prikbord naar behoefte gaat functioneren. 
 

2. Punten van aandacht voor 2018 
 

2.1 Printaantallen 
Ervaring leerde ons dat het aantal te drukken exemplaren wel omlaag kan. 175 á 200 
exemplaren zullen in gewone situaties voldoende zijn. Worden er beduidend meer 
afnemers verwacht, dan kunnen we eenmalig het aantal verhogen. 
 
Het aantal digitale abonnees is toegenomen tot 45 lezers. 

 

2.2 De jonge generaties 
De rubrieken voor en door de kinderen en de jongeren hebben onze speciale 
aandacht.  Met de column van de Jongerengroep, de rubriek ‘Uit het oog, niet uit het 
hart’ en de Kinderpagina willen we graag ook het woord geven aan de jongere 
generaties.   
 
Voor de Kinderpagina is de redactie nog op zoek naar één of twee mederedacteuren. 
Dat kan een kind zijn of een volwassene. De reden daarvoor is dat het vullen van deze 
pagina’s meer gerichte aandacht vereist. 
 

2.3 Copyright 
Steeds vaker worden er bij de kopij afbeeldingen ingezonden en gebruikt. En ook komt 
het voor dat er citaten van anderen in ingezonden stukken voorkomen. Het is zaak om 
daarbij goed te denken om een eventueel geldend copyright en de juiste 
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bronvermelding, vooral als het gaat om de webversie van de Peperclip. Er bestaan 
speciale bedrijven die enkel op zoek zijn naar het al of niet terechte gebruik van werk 
van anderen, waarbij hoge boetes kunnen worden uitgedeeld. De redactie betracht 
enige terughoudendheid bij het gebruik van materiaal dat – veelal – van het internet 
afkomstig is. 
 

Tot slot 
Het is elke keer weer een plezier om te merken hoe ieder nummer zich als vanzelf 
weer vult met kopij. De Pepergangers weten met hun informatie, verhalen en ideeën 
goed hun weg te vinden naar de Peperclip.  
 
Een woord van dank voor alle kopij-inzenders , voor de drukkers, voor de afhalers en 
voor de lezers is hier op zijn plaats. Zonder hen was er geen Peperclip. 
 
Hugo Boonstra en Nelleke van Vliet 
 
 
 
 

Pepergasthuiskoor  
 

In 2017 heeft het koor ongeveer 40 keer gerepeteerd; deze repetities verliepen 
doorgaans in zeer goede harmonie; het gevoel dat koor en musici zeer sterk op elkaar 
en bij elkaar betrokken zijn is groot, en nog steeds groeiende. Ook heeft het koor 
ongeveer25 keer meegewerkt aan een viering.  
 
Hoogtepunten uit deze vieringen waren net als andere jaren toch wel de vieringen 
rondom de grote feesten Kerst, Pasen, Pinksteren. Daarnaast hebben we meegewerkt 
aan één van de vespers in de Martinikerk, één van de vespers over ‘Het Nieuwe Lied’.  
 
Echt nieuw waren de liederen die dit jaar geschreven, gecomponeerd en uitgevoerd 
werden door mensen en kinderen van en rondom het Peperkoor. Het werd een 
zangspel over ‘Noach en de Ark’.  
Het koor is sterk betrokken geweest bij de totstandkoming en uitvoering van het 
zangspel. Koorleden  deden mee in het spel, maar ook bij het maken van attributen en 
decorstukken. Dit alles gaf veel voldoening, en een groot gevoel van saamhorigheid. 
Het repertoire van het koor is ook in 2017 weer verder uitgebreid; zo beschikken we nu 
over bijna duizend pagina’s bladmuziek voor alle momenten van het kerkelijk jaar. 
 
Naast het repeteren was er ook ruimte voor persoonlijk contact, uiteraard in de pauzes 
van de repetities, maar ook in de vorm van b.v. de seizoen-afsluiting. Dit jaar vond die 
plaats in de Columnakerk, waar ook altijd gerepeteerd wordt, d.m.v. een erg leuke 
pubquiz, gemaakt door enkele koorleden. En, niet te vergeten, de jaarlijkse viering van 
het St. Nicolaasfeest! Een oude traditie van het koor, die nog steeds springlevend is! 
 
Er zijn in het afgelopen jaar vier nieuwe leden bij gekomen en twee leden hebben 
afscheid moeten nemen van het koor. Aan het eind van het jaar is er ook gekeken 
naar en gewerkt aan een betere stemverdeling van de alten en de sopranen.  
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Voor het komende jaar zijn er al weer nieuwe ideeën en plannen, maar die hebben 
nog geen concrete vormen aangenomen. 
 
Er heerst er een groot gevoel van tevredenheid  binnen het koor over het eigen 
functioneren en de positie die het koor binnen de gemeenschap heeft. 
 
Wim Opgelder en Nelleke van Vliet 
 
 
 
 

Pepertuin 
 

Algemeen 
2017 was het alweer het zesde jaar, waarin we met een groepje bezig geweest zijn op 
de “Pepertuin”, een initiatief van de werkgroep Einden der Aarde. Aandacht voor 
duurzaamheid en gezond voedsel blijft nodig en is gelukkig ook veel onderwerp in 
landelijke media en politiek. Ook diverse kerken in Groningen doen hier op 
verschillende manieren aan mee, zoals maaltijden en steun aan de Voedselbank. 
In de loop van de jaren deden en doen verschillende Pepergangers voor langere of 
kortere tijd mee op de tuin. De beleving, motieven, kennis en ervaring zijn 
uiteenlopend.  
De werkgroep bestaat nu uit: Annemieke Boomstra, Roelie v.d.Berg,Marjoke 
Brenninkmeier, Remmelt Scheringa en Luuk Boiten. Janja Ridder en Brecht Gerbrandy 
zijn inmiddels gestopt.  
 
Werkzaamheden 
Ook het afgelopen seizoen, van april tot november, zijn zo’n 30 verschillende 
gewassen verbouwd. Na een eerste teelt is er nog het nodige geplant en gezaaid als 
nateelt. Er zijn ook bloemen gezaaid met het oog op bijen en vlinders. Het doel is om 
biologisch te telen, dus geen kunstmest. Bemesting is wel nodig en gebeurt met 
zelfgemaakte en aangevoerde compost, bemeste teelaarde en door het onderspitten 
van groenbemesters ( Phacelia, Komkommerkruid). 
Dankzij een goede opbrengst, na een koude start !!,  hebben we 15 keer met een tafel 
met oogst in de koffiekamer gestaan en dit, tegen een vrijwillige bijdrage, aangeboden. 
De afname liep steeds vlot en er waren verder leuke en enthousiast reakties. 
In oktober was er ,samen met de Werkgroep Einden der Aarde, een lunch in de 
koffiekamer met produkten van de Pepertuin. 
 
Publiciteit 
In de “Peperclip”is enkele keren kort verslag gedaan van onze activiteiten en 
bevindingen. Het tuincomplex is niet openbaar. Op de Open Dag van de 
Volkstuinvereniging op 19 augustus stond de poort open en konden een aantal 
Pepergangers een kijkje nemen. 
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Financiën 
 
Saldo 2016   196 
 
Inkomsten 
Bijdragen koffiekamer 193 
Bijdrage St.OVG  123 
    512 
Uitgaven 
Tuinhuur/contr.  123 
Materiaal,zaden,    79    
Planten,etc. 
    ---- 
    202 
Saldo per 1/1/18  310   
 
De gevraagde bijdrage in de koffiekamer is vrijwillig en in eerste instantie bedoeld voor 
het dekken van onze onkosten. Gezien het huidige saldo hebben we, evenals 
voorgaande jaren, besloten 100 Euro daarvan over te maken naar de Voedselbank. 
  
Luuk Boiten (begeleider tuingroep) 
 
 
 

 

Presbyters 

Ook in 2017 zijn we als presbyters weer 6-wekelijks bij elkaar geweest. De presbyters 
zijn op drie onderwerpen actief: 1) het vormen van ogen en oren voor de 
gemeenschap 2) het onderhouden van contact met de kerken om ons heen en 3) het 
begeleiden van peperleden op de scharniermomenten in hun leven, zoals doop, 
belijdenis, trouwen en overlijden. Wat dat laatste betreft  was 2017 voor ons een rustig 
jaar. Er zijn geen kinderen gedoopt, er is geen trouwviering geweest en we zijn  niet 
direct betrokken geweest bij rouwvieringen.  Wel is er rond het overlijden van Herman 
de Graaf op 26 oktober 2017 contact geweest met Margreet. In overleg is er geen 
formele inbreng vanuit de Peper geweest. Wel zijn er enkele liederen ingebracht. 
Vanuit de ‘ogen en orentaak’ is op de achtergrond meegedacht met de 
Toekomstcommissie, waarin één van ons ook zitting had. 
Verder hebben we ons beziggehouden met de gang van zaken rondom overlijden en 
rouwvieringen vanuit de OVG. In samenspraak met het bestuur is een beroep gedaan 
op de kennis en ervaring van Henk Bodewitz en Wil van den Broek . Hier is een mooi 
stuk uit voortgekomen, dat globaal de structuur van een afscheidsviering binnen de 
OVG aangeeft en waarin veel waardevolle suggesties gegeven worden. 
In onze functie van contact te zijn naar de ons omringende kerken hebben we in 
december 2017 samen met het bestuur en Hans Roldanus  een 
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kennismakingsgesprek gevoerd met Mgr. van den Hout, de nieuwe bisschop van 
Groningen-Leeuwarden. 
Tenslotte het team: de groep bestaat momenteel uit Sietse Wijnstra, Ditty Verveda, 
Bep Donner, Mathilde Cleveringa en Bert Bennink (vanaf februari 2017).  
Helaas gaat Ditty ons na vele jaren verlaten. We zijn haar dankbaar voor haar inzet en 
zullen haar missen. We zijn blij om te kunnen melden dat  Aldert Hesseling op 11 
februari 2018 zal worden voorgesteld aan de Pepergemeenschap als nieuwe 
presbyter. 

Mathilde Cleveringa 

 

 

PR-groep 
De PR groep heeft als doelstelling het bevorderen van de zichtbaarheid van de OVG 
voor Stad en Ommelanden en het bevorderen van de interne communicatie binnen de 
OVG. Belangrijk communicatiemiddel is de OVG website, de PR groep is 
verantwoordelijk voor het verbeteren en instandhouden van de OVG website. 
 
De OVG PR groep bestaat momenteel uit: 

 Hans Tulp (trekker) 

 Frits Kelling 

 Wim Timmerman 

 Roel van der Steen 
Wim en Roel houden zich vooral bezig met onderhoud en beheer van de OVG 
website. In de loop van 2017 heeft Teus van Laar zich uit de PR groep teruggetrokken. 
Teus heeft ongeveer 18 maanden de PR groep vertegenwoordigd in het bestuur van 
de OVG. Sinds het vertrek van Teus heeft de PR groep geen portefeuillehouder in het 
bestuur.   
 

PR plannen en activiteiten in 2017 
+-+ 

Zichtbaarheid van de OVG 
De PR groep heeft volgens plan in 2017 voor publiciteit rondom vieringen gezorgd. In 
Kerk in Stad staan iedere keer vooruitblikken van komende vieringen. Ook is in Kerk in 
Stad een aantal keren verslag gedaan van bijzondere Pepervieringen. Daarnaast heeft 
de PR groep voor bijzondere Pepervieringen persberichten naar Groninger 
Gezinsbode, Harener Weekblad en Dagblad van het Noorden gestuurd. De 
Gezinsbode en Harener Weekblad publiceren vaak wel de aankondiging van vieringen 
in de Pepergasthuiskerk. Dagblad doet dit niet.  
In het projectplan 2016 heeft de PR groep plannen ontwikkeld om de zichtbaarheid 
van de OVG – vooral in de stad Groningen – te vergroten. Behalve publiciteit rondom 
vieringen heeft de PR groep gewerkt aan de zichtbaarheid van de OVG bij de ingang 
aan de Peperstraat. Het plan met betrekking tot een informatiebord is echter op een 
mislukking uitgelopen. Oorzaak is de bureaucratische afhandeling van onze aanvraag 
bij de gemeente. De gemeente wenste een bouwtekening van de voorzijde van de 
Pepergasthuiskerk. Die tekening is niet gevonden.  
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Vernieuwing van de OVG website 
Een belangrijk deel van het PR Projectplan 2016 gaat over het vernieuwen van de 
OVG-website. We hadden graag in juni vorig jaar de vernieuwde website operationeel 
willen hebben. Echter, het kostte ons veel tijd en energie om software voor het 
besloten deel uit te zoeken en te testen. Op dit moment zijn we bezig met het herzien 
van de menustructuur en beveiliging van het  besloten deel van de website. 
Tegelijkertijd betrekken we leden van het VO klein bij het herschrijven van teksten. Het 
duurt allemaal wat langer dan gepland, maar uiteindelijk krijgen we een helder 
gestructureerde, beveiligde en aantrekkelijke OVG-website. Wij zijn heel benieuwd hoe 
VB-groepen, werkgroepen en VO-klein de nieuwe website-faciliteiten zullen gebruiken. 
Tijdens een VO Operationeel – 11 april 2018 -- zullen we de vernieuwde website aan u 
presenteren.  
 

Hans Tulp 

 

 

 

VO-klein  
 

Zowel inhoudelijk, liturgisch, muzikaal als praktisch is het vo-klein verantwoordelijk 
voor de totstandkoming van de wekelijkse vieringen. VO staat voor ‘vieringenoverleg’ 
en het ‘klein’ is vanwege het onderscheid tot de bijeenkomsten van het 
Vieringenoverleg (VO) voor alle trekkers en belangstellenden). Het VO-klein komt 
maandelijks bijeen en organiseert ongeveer drie keer per jaar een Vieringenoverleg.  
De voorzitter zit namens het VO-klein in het bestuur van de OVG (Oecumenische 
Vieringen Groningen). De secretaris en roostermaker zijn aanspreekpunt voor de 
trekkers; zij geven o.a. informatie door die van belang is bij het voorbereiden en 
uitvoeren van vieringen. De cantor vertegenwoordigt de musici. De theoloog zorgt voor 
de inhoudelijke afstemming en continuïteit van de vieringen, doet voorstellen voor het 
jaarthema en voor de uitvoering van specifieke thema’s. Daarnaast bewaakt ze de 
thematische afstemming met de kindervieringen. 
 
Een belangrijke taak van het VO-klein is het zorgen voor een jaarrooster. 
Belangstellenden kunnen intekenen op bepaalde vieringen. Het VO-klein bewaakt of 
alle vieringen bemenst zijn.  
Het VO-klein is faciliterend: de kaders worden vastgesteld en de mogelijkheden 
gecreëerd waarbinnen de verschillende voorbereidingsgroepen hun werk kunnen 
doen. Veel tijd, energie en aandacht wordt daarnaast ingezet voor begeleiding.  
Voor het VO-klein zijn verdere aandachtspunten: de organisatie van de doopvieringen; 
het inplannen van het voorstellen van nieuwe presbyters; de ruimtelijke beperkingen 
van de kerk, zowel liturgisch als met betrekking tot de mogelijkheden voor de 
kindervieringen.  
 
Het VO-klein bestaat eind 2017 uit: 
Annemieke ter Brugge (theoloog), Wim Opgelder (musicus), Rita Rouw (voorzitter), 
Pieta Ettema(secretaris), Nanno Evenhuis (roostermaker) en Mieke Thijsseling (lid). 
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Voorbereidingsgroepen 
De voorbereidingsgroep is de kern en basis van de Pepervieringen. We hebben als 
gemeenschap het geluk dat er een grote groep vrijwilligers steeds weer tijd en energie 
beschikbaar wil stellen om samen inspirerende vieringen te maken. Doordat we samen 
organiseren kent de OVG een grote betrokkenheid en afwisseling in vieringen. Onze 
vorm van organiseren is echter ook zeer tijdsintensief, en er liggen elke zondag 
opnieuw veel uiteenlopende taken bij de voorbereidingsgroep. Als VO-klein hebben we 
gemerkt dat - hoewel er voldoende mensen zijn die mee willen draaien in 
voorbereidingsgroepen – het verantwoordelijk trekker-zijn steeds minder populair 
wordt.  
 Vanaf november probeert het VO-klein op actievere wijze het vieringenrooster onder 
de aandacht te brengen. In de koffie kamer hangt het rooster en men kan zich 
eenvoudig via een strookje in de witte map als trekker of deelnemer voor een 
voorbereidingsgroep  aanmelden.  
 
Vieringenoverleg 2017 
Het VO van maart stond in het teken van rituelen. Onder leiding van Marika Meijer 
richtten we onze aandacht op (Peper)rituelen en de onderliggende betekenis ervan.  In 
het VO van juni was Chris Fictoor te gast. Hij hield een inleiding aan de hand van het 
boek van Kees Waaijman, ‘Betekenis van de naam Jahweh’. Vanuit historisch 
perspectief kwamen verschillende godsnamen aan bod. Deze bijeenkomst kreeg een 
vervolg in september toen Chris Fictoor de verschillende godsnamen meer vanuit zijn 
eigen ervaringen belichtte.  
In deze laatste bijeenkomst stond daarnaast een inleiding en toelichting op het nieuwe 
jaarrooster ‘Denken, Dromen, Durven, Doen’ centraal. 
 
Vieringen 2017 
Het thema voor het jaarrooster 2016-2017 was ‘Onder de regenboog; op zoek naar 
Go(u)d’.  
 

₋ Er waren de doorlopende ‘gewone’ vieringen met voorbereidingsgroepen uit 
eigen kring die zelf een thema kiezen. 

₋ De adventsvieringen van 2016 hadden het thema ‘Tekenen aan de hemel, de 
ster achterna’.  

₋ Tijdens de vieringen op kerstavond en eerste kerstdag was er een 
kerstoratorium en op nieuwjaarsdag een zangdienst met als thema ‘Hoop’. 

₋ Op drie koningen was het thema ‘De ster gevonden’, een viering gericht op 
kinderen. 

₋ De vieringen rond het mooiste Bijbelverhaal kregen een vervolg. In juni sloten 
we, door middel van een zangspel over Noach, geschreven door Pepergangers 
en –musici, de serie “mooiste Bijbelverhalen” af. 

₋ In januari was er een thema-avond en een viering over Augustinus, beide met 
Ben van der Maas. 

₋ Er waren een aantal vieringen rond het thema ‘Weer/spreek de waarheid (niet), 
profeteren voor God’ en over het thema ‘Levenskunst’.  
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₋ De vieringen in de veertigdagentijd hadden als thema ‘Gidsen’ en in de stille 
week ‘Onze gids Jezus’. Op Witte donderdag en Goede vrijdag was er een 
meditatieve wandeling naar en vanuit een tuin in de binnenstad. 

₋ Er waren kindervieringen, jongerenvieringen en een overstapviering. 

₋ In de zomervieringen stonden de kleuren van de regenboog centraal. Eén van 
de vieringen viel echter uit door de brand in het casino. (Deze viering werd in 
november alsnog gehouden). 

₋ De eerste viering na de vakantie was een Ceciliaviering waarin het thema op 
muzikale wijze werd afgesloten: een muzikale regenboog. In september was er 
een viering over vrede en de week daarop wandelden  we na een korte 
bijeenkomst in de Peper naar de Stefanuskerk in Noorddijk voor een 
gezamenlijk vervolg van de viering. We sloten af met een maaltijd en een kort 
concert van onze musici in het kerkje van Noorddijk. 

₋ Samenwerking met de Immanuelkerk was er in november toen Jannet van de 
Spek voorging in een gezamenlijke viering in de Peper. 

₋ In B-vieringen gingen externe overwegers voor: Annemarie van der Vegt, 
Gerard Swüste, Mirjam Wolthuis, Chris Fictoor, Geeske Hoving, Sytse Ypma, 
Jacobiene Gelderloos en Michael Steehouder waren te gast.  

₋ In onze zoektocht naar mensen vanuit het maatschappelijk veld waren Antoin 
Deul en Ulfert Molenhuis in ons midden.  

 

Pieta Ettema 

 


