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VAN DE REDACTIE
Van de redactie
Voor u ligt het laatste nummer van de Peperclip van 2018.
Heel natuurlijk gaan we weer de donkere dagen van december in. Ieder
seizoen geeft ons leven een andere kleur en dynamiek. In de winter verstilt de
natuur en wij verstillen ook, gaan de ‘reis naar binnen’ aan. Licht zoeken we,
niet alleen in onszelf, maar vanzelfsprekend ook in de Peper. In de vieringen
in de advent is er volop aandacht voor verstilling.
Ook elders in de stad kunnen we stilte ervaren zoals bij het Stadsklooster,
waar iedere dag mensen samen komen om te bidden of stil te zijn. Over de
recente ontwikkelingen binnen het Stadsklooster kunt u meer lezen in deze
clip, maar ook over de samenwerking tussen de Peper en het Stadsklooster.
Bij de opening van het nieuwe liturgisch jaar op 2 december kregen we bij de
brood- en wijnviering heel verrassend ook een ui.
In de overweging hoorden we dat in de Oekraïne
de mensen uien op water zetten om te laten
kiemen, om in de winter toch groen in huis te
hebben.
Als eind januari 2019 onze uien groene scheuten
laten zien, komt het 500e nummer van de
Peperclip uit. We nodigen u nu al uit voor uw
‘normale’ bijdrages, maar ook ‘buitengewone’ zijn
die keer meer dan welkom.
We wensen u allemaal een goede kerst en veel
licht in 2019.
Hugo Boonstra, Corry Broersma en Marjoke Brenninkmeijer
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ZONDAG 23 DECEMBER ‘18
4e zondag advent
In de donkerste dagen van het jaar vieren we advent. Deze 4e zondag brengt
ons naar het mysterie van mens worden. We denken na over de grenzen van
het weten en onderzoeken of we kunnen accepteren zoals Jozef en Maria en
zoals zovele anderen.
Paulus de Groot, Agnes Schaafsma en Mieke Thijsseling
Noteert u de volgende tijden?
23 december 10:30u
24 december 21:00u
25 december 10:30u
30 december 10:30u

4e zondag advent: Mens Worden
Kerstavond
Kerstviering
Oudjaar

MAANDAGAVOND 24 DECEMBER ’18
KERSTNACHTVIERING
‘Een Heilige Nacht’
De oproep in ons nieuwe jaarrooster om
heilig te zijn, geeft natuurlijk ook een extra
lading aan Kerst dit jaar. Want waar vinden
wij in ons leven nog heiligheid, wat is
bijzonder en waardevol genoeg om na te
streven, wat vieren wij met Kerst?
In de langste nacht van het jaar kiezen we voor woorden, liederen en gebeden
uit het verleden. De oude gebruiken, de oude woorden en de oude tradities
leiden ons door de poort tussen verleden en toekomst, door de poort tussen
ons en de ander, de poort tussen het aardse en het goddelijke. In de kerk
komen we samen om een heilige nacht te vieren.
De viering begint om 21.00 uur.
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DINSDAGOCHTEND 25 DECEMBER KERSTOCHTENDVIERING
‘De Poort is Open!’
Na de Kerstnacht volgt de Kerstochtend. Na de langste nacht volgt een
ochtend waarop we mogen vieren dat het Licht van Christus op ons en de
wereld schijnt. In de kerk staan we rondom dé ontmoetingsplek van de
oudheid: de stadspoort.
Bij een poort kon je vroeger mensen zien komen en vertrekken, je kon er de
laatste nieuwtjes uitwisselen en ooit werd er bij de poort ook recht gesproken.
Maar een poort is ook een doorgang, want achter een poort begint altijd iets
nieuws. Als op Kerstochtend de Poort in onze kerk wijd openstaat, worden we
herinnerd aan de keuzes die we moeten maken om het Licht te ervaren, aan
de keuzes die we moeten maken om iets nieuws te laten beginnen.
De viering begint om 10.30 uur.

ZONDAG 30 DECEMBER ‘18
Geef ons heden onze toekomst (terug)…
Het is eigenlijk wel mooi dat in onze kalendertijd de overgang van een oud jaar
naar een nieuw jaar direct na kerst valt. Het nodigt ons uit om stil te staan bij
de vraag hoe de komst van het kind en onze toekomst elkaar raken. Lange tijd
was de toekomst dominant. We werden opgeroepen om met de tijd meegaan.
Maar in onze tijd lijkt het soms alsof we moeten kiezen tussen verleden,
heden, en toekomst.
Door welke visie op het leven laten we ons inspireren wanneer we vanuit het
heden naar de toekomst kijken? Door welke elementen van de tijdgeest laten
we ons (ver)leiden in onze houding tegenover wat er op ons af komt?
Helpt het geloof waarmee we zijn opgegroeid en waaraan we houvast
ontlenen ons bij het nadenken en bij het maken van keuzes? We luisteren in
deze viering naar stemmen uit het verleden en uit het heden. Aan welke stem
geven we gehoor? Geef ons heden onze toekomst terug.
Henk Bodewitz en Aart Jan de Geus
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ZONDAG 6 JANUARI ‘19
De eerste viering in het nieuwe jaar, zondag Epifanie, oftewel driekoningen.
‘Mee op weg!’
In deze viering leggen Floris Sieffers en Anna Yedema belijdenis af, en worden
zij samen met hun dochter Nynke gedoopt. Deze kostbare doop zal worden
bediend door Ben Blonk die ook de overweging houdt. Samen met de
doopouders gingen we afgelopen oktober op weg om de viering voor te
bereiden. De schriftlezingen van deze doopzondag blijken heel toepasselijk.
Mattheus 2: Wijzen reizen met hun schat naar de nieuwe koning-van-God, en
keren zich af van een ander type koningschap. Mattheus 3: die nieuwe koningvan-God acht zich niet te goed om bij nul te beginnen en zich te laten dopen.
We dachten na over de betekenis van de doop en de sprong die je waagt als je
hier voor kiest. Dit in het vertrouwen dat je gedragen wordt door de (Peper)
gemeenschap.
Namens de hele voorbereidingsgroep,
Anne Hesseling

ZONDAG 13 JANUARI ‘19
Je laten raken door onrecht
In deze viering zal Riet Bons – Storm de overweging verzorgen. Zij is emeritus
hoogleraar praktische theologie en vrouwenstudies. Ze houdt zich tegenwoordig
vooral bezig met de interreligieuze dialoog in het conflict tussen Israël en de
Palestijnen.
Vanuit die betrokkenheid en ervaringen wil ze met ons nadenken over onrecht,
over hoe slachtoffers daarmee omgaan, hoe ze proberen hoop te houden, hoe
ze met het onrecht omgaan in hun pogingen het verstoorde leven in de
Palestijnse gebieden vol te houden.
Maar ook denken we na over onszelf, over de oproep van de paus om heilig te
leven, een oproep die we dit jaar in de Peper van alle kanten zullen belichten.
Namens de voorbereidingsgroep, Rita Rouw en Pieta Ettema
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ZONDAG 20 JANUARI ‘19
Recht voor ogen, week van gebed voor de eenheid
Op zondag 20 januari is in de Nieuwe Kerk om 10.00 uur de aftrap van de
Gebedsweek met een feestelijke viering. De voorbereiding is in handen van de
Doopsgezinden en Remonstranten en iedereen is uitgenodigd. Het materiaal is
aangereikt vanuit Indonesië, een land waar samenleven in verscheidenheid,
recht en rechtvaardige verhoudingen uitdagingen zijn. In onze viering willen we
de nadruk leggen op het gezamenlijke gebed. Vanuit alle kerken die in de
viering participeren wordt een vertegenwoordiger uitgenodigd om samen de
voorbeden gestalte te geven. Ieder brengt een intentie in die recht doet aan een
zorg, een nood of wens binnen of vanuit de eigen geloofsgemeenschap dichtbij
of verder weg. Zo delen we over grenzen heen elkaars gebed en vieren we een
eenheid die naar wij hopen komende is.
U bent allen van harte uitgenodigd
- - na afloop kunnen er brieven geschreven worden voor Amnesty - -
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ZONDAG 27 JANUARI ‘19
Een nomadisch bestaan
Met het huis op je rug. De nomade is hij die zoekt. Hij die op weg is naar zijn
bestemming. Voor wie dakloos is, is dit een letterlijk gegeven. Alles wat hij
bezit, draagt hij met zich mee: administratie, het beetje eten voor die dag,
kleding en slaapspullen, telefoon. Hij is op weg en leeft in grote onzekerheid.
Er is geen huis dat bescherming biedt. Zijn thuisgevoel moet hij ergens anders
vinden dan tussen 4 muren. Toch komt het voor dat hij zijn leven met een 9
beoordeelt. Wat gebeurt er op dat dieptepunt dat het leven desondanks zo’n
hoog cijfer krijgt? Wat heeft de nomade, hij die zoekt naar nieuwe weidegrond,
ons te zeggen? Wat heeft de nomade ons, die leven vanuit een vaste
verblijfplaats, te bieden?
We overdenken dit thema aan de hand van Genesis 12, het verhaal waarin
God Abram roept om weg te trekken naar het beloofde land Kanaän.
Annemarie van der Vegt en Annemiek Werkman

De engel wekt de drie koningen (Autun, Frankrijk)
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Plannen voor het Nieuwe Jaarrooster
In deze Peperclip geef ik wat extra informatie over drie losse series in ons nieuwe
jaarrooster, te weten: ‘de Heiligen’, ‘Bijbelboek centraal’ en ‘Heilige Plaatsen’. Het
laatste onderwerp is het onderwerp van de B-vieringen waarbij we theologen van
buiten uitnodigen om in de Peper te komen spreken.

De Heiligen
Bij het maken van ons nieuwe jaarrooster zijn we geïnspireerd door een oproep
van paus Franciscus om naar heiligheid te streven. En hoewel de paus hierbij
aangeeft dat we best naar heiligheid kunnen streven binnen ons gewone, dagelijks
leven en we hiervoor niet radicaal met ons oude leven hoeven te breken, zijn de
heiligen uit onze eigen christelijke traditie toch bepaald niet gewoon. In de
verhalen die over heiligen geschreven zijn, lezen we over mensen die vaak tot het
uiterste gingen om gehoor te geven aan hun religieuze opvattingen en die ondanks
vaak extreem lijden trouw bleven aan hun keuzes. De extreme situaties waarin zij
door hun keuzes terecht kwamen, zijn voor ons niet altijd meer navoelbaar.
In de serie ‘de Heiligen’ gaan we ons zeven keer in een specifieke heilige
verdiepen. Sommige van deze heiligen zijn oude bekenden, van anderen hebben
we misschien nog nooit gehoord, maar het zijn allemaal mensen die eeuwenlang
anderen tot inspiratie en steun zijn geweest. Door hun verhalen met elkaar te
lezen, willen we proberen dichterbij hen te komen. Bij deze wel zeer bijzondere
mensen die het goddelijke probeerden te ervaren in het aardse en daarbij niet
terugschrokken voor pijn en afzien.
Hopelijk lukt het ons de kracht die deze heilige levens hun richting gaf te
ontdekken en op het spoor te komen van Gods Geest die in hen aanwezig was.
In de serie ‘de Heiligen’ geven we achtereenvolgens aandacht aan:








de Heilige Lucia (zondag 13 december)
de Heilige Driekoningen (zondag 6 januari)
de Heilige Maria (zondag 2 februari)
de Heilige Gertrudis (zondag 17 maart)
de Heilige Aibert (zondag 7 april)
de Heilige Johannes de Doper (zondag 16 juni)
de Heilige Helena (zondag 14 september)

Een bijzondere plek in deze reeks neemt de Gedachtenisviering van 2019 in:
Allerzielen (zondag 3 november). Met Allerzielen eren we de zielen van alle
heiligen en de zielen van onze eigen overledenen. In het bijzonder stellen we ons
de vraag of we als nabestaanden voor hen iets moeten afronden. In verschillende
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culturen bestaat de plicht en verantwoordelijkheid om als nabestaande de
geest van een overleden familielid op gezette tijden te eren. Naast het
vervullen van een spirituele functie – het mogelijk maken van de overgang van
het aardse naar het hiernamaals – dragen deze doodsrituelen ook bij aan het
proces van rouwverwerking. Door als nabestaanden regelmatig samen te
komen kan verdriet immers een andere invulling en vorm krijgen.
Ooit was het in Nederland heel gewoon om voor een bepaalde periode
rouwkleding te dragen en af te zien van bepaalde activiteiten, maar
tegenwoordig beschikken we nog maar over weinig rouwrituelen. In de
Gedachtenisviering 2019 willen we samen onze doden eren en nagaan of er
een vorm bestaat is die zowel recht doet aan ons verdriet als hen dichterbij
kan brengen.
We zoeken nog naar mensen die mee willen werken aan de viering over de
Heilige Helena en aan de Allerzielen viering.

Bijbelboek Centraal
(Adrian Paci, Home To Go)

1Petrus: Vreemdeling te zijn
Het motto van ons jaarrooster is afkomstig uit het Bijbelboek 1Petrus. In de
serie ‘Bijbelboek centraal’ zal onze aandacht daarom uitgaan naar dit korte
nieuwtestamentische geschrift. 1Petrus bestaat uit slechts vijf hoofdstukken en
is geschreven in prachtig (koine-)Grieks. Het boek richt zich tot de eerste
christenen en probeert hen voor te houden hoe ze zich tot de ongelovige en
soms vijandige wereld moeten verhouden. Uiteindelijk, zo stelt de schrijver,
zijn wij als christenen niet thuis in de wereld. Op aarde zijn wij vreemdelingen.
In de eerste viering in deze reeks, op zondag 13 januari, houdt Riet Bons
Storm bij ons de overweging.
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Heilige Plaatsen
Wij zullen hem aanbidden op de plaatsen waar zijn voeten gestaan hebben
(Ps 132:7 in de weergave van Hieronymus).
Volgens de Bijbel is alleen God heilig (zie bv Hosea 11:9) toch kunnen plekken
(of personen) ook heilig worden genoemd. Als over een plaats gezegd wordt
dat ze heilig is, geeft dit aan dat er een bijzondere relatie bestaat tussen deze
plek en God: meer dan op andere plekken is God daar aanwezig in de wereld.
In de late oudheid ontstond binnen het Christendom de behoefte om de
bijzondere plekken van Gods aanwezigheid te bezoeken. In een poging
dichterbij God en Jezus te komen, gingen er christenen op weg naar ‘Het
Heilige Land’ om zelf aanwezig te zijn op de plaatsen die in de Bijbel worden
genoemd. En bijna tweeduizend jaar later is pelgrimage nog steeds populair.
Al zijn de motieven om op reis te gaan tegenwoordig sterk uiteenlopend.
Als onderdeel van ons jaarthema Wees heilig, want Ik ben heilig (1Petrus
1:16). De OVG geroepen tot heiligheid, willen we dit jaar onze eigen
pelgrimage organiseren om samen heilige plaatsen te ontdekken. Aan de
uitgenodigde theologen van buiten de Peper, vragen we een Bijbelse plek te
kiezen als bestemming en ons te laten zien welke verhalen er over deze plek
verteld worden. Zijn dit verhalen die ons op weg kunnen helpen? Zijn dit
verhalen die ons als gemeenschap, of als individu, naar onze bestemming
kunnen leiden?
In deze serie spreken in de eerste helft van het jaar:






Annemarie v/d Vegt, Je huis op je rug/een nomadisch bestaan/leven als
pelgrim? (zondag 27 januari)
Mirjam Wolthuis, De ontmoeting als Heilige Grond (zondag 10 februari)
Gerard Swüste, Mamre (zondag 3 maart)
Heleen Maat, Sinai-Horeb (zondag 12 mei)
Ruth Peetoom, Het meer van Tiberias. De angst voorbij (zondag 23 juni)

Annemieke ter Brugge
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HEILIG
zelfs verheven boven
het Onaantastbare
en Onzichtbare
neem ik toch
het woord Heilig
van het papier af
en neem het mee
naar de natuur
waar de vogels
en de wind
mij de stilte aanreiken
als begeleiders
naar mijn gevoel
van ontvankelijkheid
te brengen om één
te worden met
het Onaantastbare
en Onzichtbare
de duiding van het woord
heeft mij
vanaf het verlaten
van de moederschoot
nimmer verlaten
thom oosterhof
december 2018

TERUGBLIK …………….
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Terugblik op de afsluiting van het kerkelijk jaar
Op 25 november vierden we in de Peper Oudejaar. Het was de laatste zondag
immers. De kinderen keken in de dienst kort terug op dat oudejaar. Een jaar
geleden hadden ze namelijk een of twee wensen opgeschreven waarvan zij
hoopten dat die aan het einde van het jaar waren vervuld. Die wensen hadden
ze in de ‘toekomstdoos’ gestopt. Die doos hebben we na enig zoeken
gevonden en geopend en van enkele wensen gekeken in hoeverre die
gerealiseerd waren. De vier kinderen uit de jongste leeftijdscategorie die in de
viering waren hebben op enkele wensen gereageerd. Uiteraard waren het niet
hun eigen wensen: vorig jaar waren ze nog te jong voor de kinderviering of
waren ze er niet geweest. Maar toch kwam er kort commentaar:
 Ik zou graag een hamster willen krijgen.
 Niemand had een hamster gekregen, maar gelukkig wel iemand een
poesje. Dat was tenminste iets.
 Ik wil graag verhuizen.
 Niemand was verhuisd. Dat wilden deze kinderen ook niet. Behalve
dan: in de zomer was een kind verhuisd naar een huisje met een
zwembad en een speeltuin. Op een camping. En dat was toch ook een
verhuizing.
 Dat we 3 of 4 keer per jaar een musical of een voorstelling doen
 Geen van de kinderen had herinnering aan een musical. Maar een
keertje meedoen, dat was wel leuk. Een keer was genoeg.
 Dat in 2019 de kinderen van Sint Maarten weer naar de WillemAlexanderschool kunnen.
 Dit was de wens van een ouder kind vorig jaar: de orkaan op Sint
Maarten had de school op het eiland platgelegd. En zij hoopte dat die
Willem-Alexanderschool weer snel hersteld zou zijn. Uit de media weten
we intussen hoe moeizaam de wederopbouw gaat. We hadden er een
hard hoofd in dat de school al herbouwd was.
Een vrolijk moment in de viering. Wij hebben van de kinderen genoten.
Con Hanssen
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Gemeenschapsavond
Deze jaarlijkse avond voor de hele Pepergemeenschap kondigt het bestuur nu
reeds aan: woensdag 10 april 2019 in de Columnakerk, Paulus Potterstraat 2.
De penningmeester geeft dan een toelichting op het financiële jaarverslag van
2018. Ook de jaarverslagen van de vele groepen binnen de OVG zijn dan
beschikbaar en kunnen door een vertegenwoordiger van die groepen
toegelicht worden.
Hoofdonderwerp van bespreking zal een thema uit het rapport “De toekomst
van de Peper” zijn: het dienen. Afhankelijk van ieders achtergrond zou je hier
ook kunnen spreken van diaconie of caritas. In de meeste plaatselijke kerken
in het land zijn er leden aangesteld met een bijzondere opdracht.
Ook in onze gemeenschap zijn velen op dit terrein actief, maar dan vaak op
individuele basis. We kennen geen diaconie/caritas vanuit de
Pepergemeenschap.
Het toekomstrapport doet de aanbeveling daar meer aandacht aan te
besteden. Het bestuur onderschrijft die aanbeveling van harte. Op 10 april
bespreken we met elkaar hoe we daar inhoud aan kunnen geven.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op het verzoek van het bestuur om al of geen toestemming te geven voor de
publicatie van foto’s waarop men herkenbaar afgebeeld staat en voor het
publiceren van persoonlijke gegevens als naam, adres, telefoonnummer en
mailadres in de Peperpraktisch, heeft ongeveer 40% van de pepergangers
gereageerd.
Willen de anderen dit s.v.p. nog doen?
Onderdeel van de AVG is ook dat het niet toegestaan is om mailadressen van
Peperbetrokkenen te publiceren in een bericht aan iemand van buiten de
Pepergemeenschap. Dat is bijv. het geval wanneer de drukker van de
zondagsbrief de adressen van de geadresseerden kan lezen. Of als er
contacten zijn met externe overwegers die bij mailcontact alle adressen van de
leden van de voorbereidingsgroep kunnen zien.
Om dit te voorkomen roept het bestuur iedereen op om voortaan in zulke
situaties alle mailadressen van Peperbetrokkenen in “bcc” te zetten. Dan zijn
de adressen niet zichtbaar voor derden.
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Bediening van de geluidsinstallatie tijdens de viering
Sinds de aanschaf van twee nieuwe headsets worden de knoppen van de
installatie bediend door de commissarissen van dienst.
Een aantal van hen heeft aangegeven dat liever niet meer te willen doen. We
zijn daarom dringend op zoek naar vrijwilligers die drie, maximaal vier keer per
jaar het geluid willen verzorgen. Het is een simpele taak waar je ook nog een
perfecte instructie voor zult krijgen.
Graag z.s.m. aanmelden bij kvhuis@ziggo.nl.
Koos van Huis, secretaris
Wijziging postadres penningmeester
Steeds minder berichten bereiken ons via de post, maar via de mail.
Daarom hebben we besloten onze postbus in Winschoten
(postbus 257, 9670 AG) op te heffen.
Graag zien we de post tegemoet via: penningmeester@ovg-web.nl
Vanaf 1 januari kan alle post die niet per e-mail gestuurd kan worden naar:
Cees Meinders, Paviljoenweg 2-94, 9698 XX Wedde
De collecte van 11 november
Op 11 november zat er een bedelaar bij de poort van het Pepergasthuis.
Wat niemand door had was dat deze bedelaar bij het spel van de Sint
Maartensviering hoorde.
Toch hebben verschillende kerkgangers deze `bedelaar´ wat gegeven. Dit
geld is gevoegd bij het totaal van de collecte voor de Open Hof van
die zondag. De opbrengst was als volgt:
6,00 euro opgehaald door de bedelaar
537,90 euro bij de collecte in de kerk
Zoveel? Ja, waarschijnlijk omdat het iedereen heeft
geraakt tijdens de viering.
Cees Meinders, penningmeester

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN …………….
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Vooraankondiging
Woensdag 27 februari 2019
Leerhuisavond met Jacobine Gelderloos.
Onderwerp: contextueel Bijbellezen.
Aanvang 20.00 uur in de Columnakerk.

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 voor10 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
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Persbericht
Stadsklooster Groningen heeft een Monastiek Pionier.
Met ingang van 1 december is Nick Everts aangesteld als monastiek pionier bij
het Stadsklooster Groningen. Dit is een nieuwe functie waarmee de
organisatie groei en verdieping hoopt te realiseren. Als pionier is Nick
verantwoordelijk voor de continuïteit en vernieuwing van activiteiten die
monastieke spiritualiteit toegankelijk maken in Groningen Stad.
Nick (26) is een jonge theoloog en religiewetenschapper met hart voor
mensen. Hij is geïnteresseerd in hedendaagse zingevingsvraagstukken,
waarbij hij zich laat inspireren door klassieke leefvormen en gebruiken.
Innovatie en traditie sluiten elkaar daarbij niet uit. Hij gelooft er heilig in dat
juist in de huidige samenleving het zoeken, proeven en oefenen van klassiek
christelijke gebruiken behulpzaam kunnen zijn. Of men nou gelooft of niet;
stilte, meditatie, een luisterend oor, gezamenlijk eten, (getijden)gebed,
pelgrimeren, aandacht voor de natuur, onthechten en andere monastieke
vormen kunnen ons op het spoor brengen van zin, hoop, rust en evenwicht.
De mogelijkheden hiervan hoopt hij de komende jaren verder te ontwikkelen
en breder toegankelijk te maken.
Met de aanstelling van Nick Everts verwacht het Stadsklooster Groningen haar
activiteiten uit te breiden. Sinds 2015 houdt een kerngroep met een aantal
enthousiaste vrijwilligers dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, het
getijdengebed gaande. De komende fase staat in het teken van het versterken
van monastieke spiritualiteit en gemeenschapsvorming.
Deze nieuwe periode is ingeluid met een bijzondere Vesperviering op zaterdag
1 december jongstleden in de Lutherse Kerk.
www.stadskloostergroningen.nl

STADSKLOOSTER EN PEPER (2) …………….
===========================================================
Het Stadsklooster en de Pepergemeenschap
Met nog enkele Pepergangers kom ik af en toe naar het getijdengebed in het
Stadsklooster. Dat is een hele mooie gelegenheid om op een doordeweekse
dag even stil te staan bij het onbenoembare. Een lezing, een lied en vooral de
gezamenlijke stilte is voor de aanwezige bezoekers een waardevol moment
van de dag. Dit samenzijn geeft een goed gevoel aan mensen bij wie
misschien de gewone gang naar de kerk verloren is gegaan…. Zo is deze
pioniersplek een hoopgevend nieuw, spiritueel initiatief waaraan zoveel
mensen behoefte hebben.
Ook de Peper is begonnen als pioniersplek in de christelijke
traditie en is zich nu opnieuw aan het bezinnen op vernieuwing en verjonging.
Zo is er al enkele jaren een kruisweg wandeling, een pelgrimage tijdens de
Stille week. Al eerder probeerde de voorbereidingsgroep van de Stille
Weekvieringen bijeenkomsten samen met het Stadsklooster te organiseren.
Dit stuitte vooralsnog op praktische bezwaren. De aanvangstijden komen niet
overeen (17.00 uur en 20.00 uur), men is gehecht aan de eigen locatie etc. Zo
is er tot nu toe nog geen gezamenlijk overdenking geweest tijdens de Stille
Donderdag en Goede Vrijdag. Maar we zijn opnieuw in overleg!
Hopelijk zal er vanuit de Peper een toenemende nieuwsgierigheid zijn om
gezamenlijk te zoeken naar nieuwe vormen van monastieke spiritualiteit in
onze Stad.
Brecht Gerbrandy

PEPERCLIPS IN 2019 …………….
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nr.1
nr.2
nr.3
nr.4

inleverdatum
inleverdatum
inleverdatum
inleverdatum

19 januari 2019
16 maart 2019
5 mei 2019
7 juli 2019

verschijningsdatum
verschijningsdatum
verschijningsdatum
verschijningsdatum

27 januari 2019
24 maart 2019
12 mei 2019
14 juli 2019

CO(LUM)N …………….
===========================================================
verlangen
De relatietherapeute: “En, Caecilia, heb je nagedacht over wat ik je vorige
keer vroeg: hoe zal de man van je dromen zijn, waar verlang je naar?”
Caecilia, twintiger, lang blond haar, zijden halflange feestjurk, decolleté, rode
hoge hakken, zwoele geur om zich heen, aarzelt. “…Ja, dat heb ik. Een
beetje. Nagedacht.” En toen snel: “Gewoon knap ietwat getint zwart krullend
haar getrimd baardje met borsthaar iets groter dan ik gave huid gebruind
sportief gespierd sixpack leuk en graag dansend lekker ruikend Hugo Boss of
Armani geurtje op in keurig nette kleren modieus hippe Hugo de Jongeschoenen met wild motief humoristisch maar niet grof met diepgang
communicatief een goed gesprek kunnen voeren voorkomend sociaal met
leuke vrienden mij op handend dragend beetje jaloers monogaam hoog
opgeleid leuke auto Ferrari of zo geen ingewikkeld verleden ook geen #metoo
gedoe wel een uitgaanstype goed in bed beetje onderdanig met veel variatie
niet snurkend lief. Een gewone jongen dus.” “O!” Dat kan de therapeute nog
net uitbrengen.
Ik zit op rij 1 in de schouwburg. Voor mijn ogen speelt Chunky Move, een
modern dans- theatergezelschap uit Melbourne, “Complexity of Belonging”.
Vrij vertaald: de complexiteit en gelaagdheid van saamhorigheid, van bij
elkaar horen. Een choreografie van Anouk van Dijk, al jaren artistiek leider
van de Australische groep. De voorstelling geeft een beeld van de huidige
generatie jonge mensen die in een hyper-geglobaliseerde wereld op zoek is
naar zichzelf en naar werkelijke verbinding. De scene hierboven is tekenend
voor het stuk.
En gek toch. Ik krijg daarbij de Peper in beeld. Vraag aan de gemeenschap:
“Hoe zie we ons als groep die op zondag in deze kerk bijeenkomt, wat
verlangen we van de zondag en hoe realiseren we verbinding met elkaar?” En
wij zullen aarzelen en dan iets zeggen als: “Nou, gewoon. We komen elke
week of soms of zelden en vieren dan eucharistie met elkaar…of wat
anders…ieder vindt wel iets van zijn gading…het verloopt altijd volgens een
traditioneel eeuwenoud patroon…hoe we vieren dat kan elke week anders
zijn…we zijn creatief…we willen wel herkenbare vaste punten liefst de hele
viering…we zingen…we spelen…altijd wel een fijne stilte…liever geen
stiltes…een mooie schriftlezing is onontbeerlijk…hoezo onontbeerlijk, als er

CO(LUM)N …………….
===========================================================
maar een tekst van deze tijd is…een goeie Bijbelse overweging, daar kan ik
niet zonder…niet te lang preken korte stukjes graag…rommelig en vrij dat is
prettig…symbolen van alle eeuwen gebruiken zoals die ooit bedoeld
zijn…plechtig…het hoort zoals het hoort…met brood en wijn…zonder kan
ook…om half twaalf klaar!...maakt niet uit als het maar stemmig is…graag wat
wilder…geen verstoringen zoals lezers die slecht te verstaan zijn…
Ik hoor het meisje dat graag alles tegelijk wil en meer. De Peper is wispelturig
als dat meisje, dat – als wij – verbinding zoekt, maar wel op haar
voorwaarden. Vraagt verbinding gelijkluidendheid? In een relatie, in een kerk?
Ik geniet van de verrassing, het alsmaar andere, hoe gek, hoe levendig, hoe
degelijk dan ook. Verbinding ervaar ik, ergens diep, veelkleurig, in sfeer, in
open staan, in ongeremd meedoen, in grenzen achter me latend.
Onbegrijpelijk, niet te creëren, het ontstaat uit en in vrijheid en is! Kerstm-is!
Cornelis

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








Met Kerstmis leiden alle wegen naar huis.
De Sint is weg: eindelijk weer vrede op aarde
Wat zou ik toch graag teruggaan naar de
toekomst!
Kerst is eigenlijk gewoon een soort van
familieteambuildingsactiviteit.
Als het zo door gaat met die smeltende ijskappen komt de Kerstman
volgend jaar ook met de boot.
Voor de slak en de haas is het op dezelfde dag Nieuwjaar
Met een knipoog heb je geen schaar meer nodig.

UIT HET OOG, NIET UIT HET HART (1) …………….
===========================================================
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 Jesse Klapwijk. Ik ben 23 jaar oud en nog een kleine drie
maanden lang pabostudent aan de Hanzehogeschool Groningen. In februari
2019 mag ik mijn diploma in ontvangst nemen. Daarna ben ik van plan om
eerst een aantal jaar te gaan werken als meester voor de klas; een moment
waar ik al enige tijd naartoe leef. In mijn vrije tijd ben ik vaak met mijn gitaar op
schoot te vinden. Een instrument dat ik als kind heb leren spelen, maar waar ik
mee stopte toen ik een krantenwijkje kreeg. Een beslissing die in het hoofd
van een 14-jarig kind logisch lijkt, maar waar ik achteraf spijt van heb.
Gelukkig ben ik daar op latere leeftijd achter gekomen en ben ik nog steeds
iedere dag de verloren tijd aan het goedmaken.
Toen ik gedoopt werd in de Peper was ik geen baby meer. Mijn ouders deden
vroeger ontwikkelingswerk in het Latijns-Amerikaanse land Honduras en daar
heb ik de eerste twee jaar van mijn leven mogen doorbrengen. Om die reden
werd ik pas na terugkomst in Nederland op tweejarige leeftijd gedoopt. Dit is
een gebeurtenis waar ik zelf niets meer van weet, maar naar verluidt riep ik
“Hoi opa!” tijdens de ceremonie, waardoor ik tegelijkertijd mijn opa – wiens
eerste kleinkind ik was – apetrots maakte, én de gemeenschap even kon laten
lachen. Zo leerde de Peper míj kennen.
Tijdens mijn puberjaren mocht ik verhuizen naar die beruchte achterste bank,
waar alle ‘grote kinderen’ zaten. Ik nam deel aan de jongerenactiviteiten die
eens in de zoveel tijd georganiseerd werden. Vaak werd er gekozen voor een
afwisseling tussen een ‘leuke’ activiteit en een activiteit met zingeving. Ik was
nooit zo’n fan van de laatstgenoemde. We zaten al de hele ochtend in de kerk,
moesten we dan ook nog de hele middag aan zingeving wijden? Ik ging liever
kanoën, klimmen of andere sportieve activiteiten doen die ook wel eens op het
programma stonden. Toch kon ik meestal bij de activiteiten met zingeving
vaak achteraf terugkijken met een gevoel van ja, dat was eigenlijk toch best
waardevol. Jongeren werden aan het denken gezet door de gekozen
activiteiten en de manier waarop de leiding hier invulling aan gaf. Het was dan
vaak zoiets waar je van tevoren geen zin in hebt, maar achteraf blij bent dat je
het gedaan hebt.

UIT HET OOG, NIET UIT HET HART (2) …………….
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Tegenwoordig heb ik helemaal niets meer met religie. De optimist in mij
probeert waarde te geven aan agnostische denkbeelden, maar de realist in mij
gelooft enkel in de wetenschap. Toch was mijn tijd in de Peper niet voor niets.
Ik heb als kind leren nadenken over het leven, zowel over mijn eigen als dat
van anderen. De kinderdienst en de jongerengroep hebben veel bijgedragen
aan mijn empathisch vermogen dat ik nu met alle plezier inzet voor mijn
kleutergroep. Dingen vanuit een ander zijn perspectief bekijken én daar de
waarde van inzien is een vaardigheid die ik me mijn leven lang zal meedragen.
Ten slotte was de jongerengroep natuurlijk ook een hele gezellige groep
mensen. Af en toe misschien iets te gezellig daar op die achterste bank. Maar
dat hoort natuurlijk bij de leeftijdsgroep. Ik kijk op veel dingen die ik
meegekregen heb in de Peper positief terug, ook al heeft het geloof geen
plaats in mijn leven nu. De Peper was voor mij een verwelkomende
gemeenschap die me levenslessen heeft bijgebracht die ik anders misschien
gemist had en ja, dat was eigenlijk toch best waardevol.

GEZICHTEN HEBBEN NAMEN …………….
===========================================================
Mijn naam is Annemieke Boomstra.
Ik ga sinds twee jaar naar de Peper. Ik kom er
graag om ontroerd te worden door de muziek en de
woorden. Ik zing in het koor en doe mee aan
Einden der Aarde en de tuingroep.
Mijn partner is een aantal jaren geleden overleden,
ik stopte met mijn baan in het onderwijs en toen
daarna mijn twee kinderen het huis uitgingen om in
Groningen te gaan studeren, verkocht ik mijn huis
in Emmen om in Beijum te gaan wonen.
In mijn vrije tijd train en wandel ik met de hond.
Verder lees ik graag.
Ik hoop dat de Peper zich blijft ontwikkelen en
veranderen en werk hier graag aan mee.

WARMTE …………….
===========================================================
Paaskaarsen 2019
In de komende weken worden de motieven van de nieuwe Paaskaarsen
bekend. De mensen die de laatste twee jaar een paaskaars bestelden krijgen
automatisch per mail een vrijblijvend bericht over de kaarsen en prijzen.
Anderen kunnen zich nu al bij mij melden via henk@boomker.info. Dan word
je toegevoegd aan de verzendlijst.
Henk Boomker

Warmte voor de Open Hof
De Open Hof is heel blij met onze jaarlijkse donatie van sokken en
handschoenen. Ook dit jaar zijn ze weer nodig om uit te delen aan bezoekers
van de Open Hof. Daarom deze oproep voor herensokken maat 39 t/m 46 en
(grote) handschoenen.
Vanaf 16 december staat er gedurende zes weken een doos in de
koffiekamer.

Warmte voor de Voedselbank
In de deze donkere dagen gebruiken we vaak kaarsen om het warm en
gezellig te maken in huis. Ria Bijl-Haverdings maakt jaarlijks van
oude kaarsstompjes nieuwe kaarsen voor klanten van de voedselbank. Vorig
jaar maakte zij er 750 als geschenk met kerst. Ze heeft er heel veel kaarsvet
voor nodig. In Kerk in Stad stond een oproep aan alle kerken in Stad om deze
bijzondere cadeaus mogelijk te maken. Ook wij kunnen ons kaarsje bijdragen.
Van harte aanbevolen. In de koffiekamer staat er vanaf 16 december een
doos. Ook kunt u uw restjes kaarsvet afgeven bij de Open Hof aan de
Spilsluizen 5 waar Ria vrijwilliger is.

VAN DE PASTORAATSGROEP…………….
===========================================================
Pastoraat zijn we met elkaar, ja ja…..
Ik kom regelmatig naar de vieringen in de Peper en geniet van de muziek en
de mooie liederen. Ik brom dan wat mee. Soms geniet ik ook van de
overwegingen, maar hoe mooi ook, daarvoor kom ik eigenlijk niet. Eigenlijk
kom ik naar de Peper om op z’n minst eens per week met jullie andere
'Peperrakkers' SAMEN te zijn. Het samen zijn met jullie voelt als voeding voor
mijn 'ziel'. Als ik eens een keertje niet kan, mis ik dát dan ook het meeste.
Ook de kleine gesprekjes na de viering (bij voorkeur niet in de herrie van de
koffiekamer, maar op het bankje buiten) geven mij het gevoel er bij te horen.
Dat zou ik het meeste missen als ik, om welke reden dan ook, er niet meer bij
zou kunnen zijn. Nou zijn er regelmatig, zonder dat het erg opvalt, toch ‘lege’
plekken in de banken van de Peper. En ik (bepaald geen heilig boontje) zit
(ook tot mijn eigen verbazing), sinds een paar jaar in de Pastoraatsgroep, die
geacht wordt ook deze lege plekken wat aandacht te geven. Ja, ja…..!
In het drukke leven dat ik als 82-jarige nu eenmaal heb, blijft het vaak bij een
goed voornemen. Maar als ik niet meer met enige regelmaat op de
zondagmorgen bij jullie zou kunnen zijn, zou ik willen dat mijn lege plek wat
gevuld zou worden met jullie attenties, waardoor ik het gevoel zou kunnen
houden er toch nog steeds bij te horen. En ik ken mij zelf goed genoeg om te
weten dat ik daar niet om zou vragen. Hoe zou dat dan wel kunnen, ach dat is
niet zo belangrijk, als ik het maar zo zou kunnen voelen en beleven. Via de
Pastoraatsgroep van de Peper een bloemetje krijgen, hoe goed bedoeld ook,
zou me wat te onpersoonlijk zijn. Maar een persoonlijk teken van (mee) leven
van één of een paar van jullie, op welke manier dan ook, zou me helpen om
weer het gevoel van samen zijn te beleven. Gelukkig is het voor mij nog lang
niet zover en daarom kan ik dat, wat ik voor me zelf zo zeer zou wensen, nú
wel voor die ander doen. Veel tijd kost het niet, een kaartje, een appje, sms’je,
even bellen of wat dan ook, en mocht er behoefte zijn aan meer, dan hoor ik
dat wel. Als we dat met elkaar oppakken, is de pastoraatsgroep meer een club
om te stimuleren dat we er MET EN VOOR ELKAAR zijn. Ik wens jullie en
mijzelf hierbij veel plezier.
Herman Boiten

VAN DE PEPERTUIN …………….
===========================================================
Afsluiting seizoen 2018 ……
Het meeste werk op de tuin is gedaan voor dit jaar. Er valt nog wat te oogsten
maar het is aan de magere kant. Alleen boerenkool, wat spruiten en winterprei
gaan nog mee.
Als groep hebben we onlangs het seizoen geëvalueerd. Bieten, sla, rode kool,
venkel, koolrabi, prei, stam- en stokbonen, rabarber, uien, courgette, bramen
deden het goed. Problemen gaven paksoi, tomaat, radijs en wortels. We
kunnen terugzien op een mooie, maar erg droge zomer. Gelukkig ligt onze
pepertuin aan een brede sloot waaruit we genoeg water konden halen om de
tuin van voldoende water te voorzien.
’s Zaterdags werd er geoogst en het resultaat mocht er zijn. In de Peper was
er ruim voldoende afname van de producten. De creatieve presentatie hiervan
door Annemieke Boomstra heeft daar zeker een positieve bijdrage aan
geleverd.

Elke maandagmiddag werd er hard gewerkt om de
tuin te bewerken. In onze pauzes mochten we graag
even filosoferen over de vieringen, om elkaar te
vertellen wat het met ons deed of had gedaan.
In één van de laatste vieringen stond naast
Augustinus Prediker centraal en daar moest ik aan
denken bij ’t schrijven van dit stukje over de tuin.
Overal is een tijd voor en bij ons staat dat in het
teken van planten en oogsten; het is een
voortdurende cyclus van jaar op jaar.

De Tuingroep
Roelie van de Berg, Annemieke Boomstra, Marjoke Brenninkmeijer, Remmelt
Scheringa, Luuk Boiten en Kees Wierenga (tekst)

CADEAUTIPS PEPERSHOP ONLINE …………….
===========================================================
PEPER IN KLANK – VORM CD: € 10
Die wij noemen
Word stil mijn ziel
Op wie wij wachten
In die dagen
De verhalen een kerstoratorium
Daar is het daglicht
De beeldentuin

PEPER IN BOEK – VORM
Dat gij het zingt : € 25
Jubileumboek Peper: € 10

Op verzoek kunnen nog cd’s
worden gemaakt van drie
‘Peper’oratoria:
Hoe bestel je?
Stuur een e-mail naar ajdg@viafutura.org
Vermeld naam - adres - telefoonnummer
Vermeld je bestelling
In Groningen gratis bezorging
Buiten Groningen bezorging per post
(verzendkosten) binnen 2-3 dagen

> Als appelbloesem in de winter
… (Kerst)
> Als de graankorrel
(Veertigdagentijd en Pasen)
> Aanwezig

KERSTAANBIEDING
BIJ € 25-PLUS BESTELLING
JUBILEUMBOEK PEPER GRATIS

(Pinksteren)

PEPERPOEZIE …………….
===========================================================
RIJK
god ervaren god bewaren
voelen horen zwijgen zien
alles kan worden gedeeld
het is eenheid die ik dien
hier is de hele wereld
alleen nu is de tijd
de horizon verdwenen
weg alle eenzaamheid
ziel in geheelde wereld
en alle klokken stil elke mens mijn deelgenoot
zoals mijn god dat wil
ik hoef niets meer te vragen
afwezigheid van elke vraag
volledigheid van zijn en zin
gisteren morgen en vandaag
alles is nu nieuw te zien
bomen dieren kleuren
van alles valt een sluier af
geen lot meer te betreuren
als eens deez’ liefde werkelijk wordt
vergiffenis vooraf gegeven –
de mens een godgegeven rijk
als een aards hemelleven
Johan Vermeulen
oktober 2018

DE KINDERPAGINA (1) …………….
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Kerst 2018
Is er een heilige manier van Kerstmis vieren?
Is er een manier waarop je het goed kan doen, of juist fout?
Op Kerstochtend gaan we hier samen over na denken.
Maar ik kan jullie nu alvast verklappen
dat Kerst hoe dan ook een dag is om iets bijzonders uit te proberen,
zoals samen deze ‘Kerstboom-Cupcakes’ bakken!

Wat heb je nodig om een cupcake met een kerstboom te maken?
Ingrediënten
3 cup Cakebloem (375 gram)
2 cup Kristalsuiker (400 gram)
1 el Bakpoeder
3/4 tl Zout
1 cup Ongezouten roomboter (in kleine
blokjes)
4 Eieren (maat L en op
kamertemperatuur)
1 cup Volle melk (250 ml)
Natuurlijke vanille smaakstof
1 cup Ongezouten roomboter (226
gram op kamertemperatuur)
Materialen
2 Mengkommen
Mixer
Witte bakvormpjes
Rooster
Mengkom
Siliconen spatel
Poederstrooier
Ster plunger

6 tot 8 cup Suikerbakkerspoeder (660 880 gram)
1/2 cup Halfvolle melk (125 ml)
Natuurlijke vanille smaakstof
Kaneel poeder
Groene voedselkleurstof
Marsepein
Suikerparels
Suikerbakkerspoeder (bestrooien van
het werkblad)

Siliconen spatel
Muffinblik
Caketester
Maatlepels
Mixer
Maatlepels
Rolstok
Spuitzak en spuitmondje

DE KINDERPAGINA (2) …………….
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Hoe maak je de cupcake met kerstboom?
Vanille cupcakes maken










Verwarm de oven voor op 170*C en plaats in elk kuipje van het muffinblik een
papieren kerst bakvormpje.
Meng op de laagste snelheid de bloem, bakpoeder, suiker en zout door elkaar.
Voeg al mixend de boter-dobbelsteentjes toe, stop met mixen zodra alle boter
bedekt is met bloem.
Roer met de garde in de andere mengkom, de eieren, melk en vanille extract door
elkaar.
Voeg al mixend op de middelste snelheid in drie keer de natte ingrediënten bij het
bloemmengsel.
Schraap met de siliconen spatel na elke toevoeging goed langs de bodem en de
randen van de mengkom.
Niet overmixen! stop met mixen (bij elke toevoeging) zodra de laatste meelslierst
verdwenen is.
Verdeel het beslag gelijkmatig over het muffinblik en bak de cupcakes gaar en
goudbruin in 17 tot 20 minuten.
Laat de cupcakes op het rooster volledig afkoelen.

Vanille kaneel botercrème maken






Mix op een gemiddelde snelheid in 2 tot 3 minuten de boter tot een romige
massa.
Draai de mixer terug naar de laagste snelheid en voeg 6 cups poedersuiker, de
melk en de extracten toe.
Voeg wat van de groene kleurstof toe en blijf de massa mixen tot deze licht en
luchtig is.
Voeg de laatste twee cups* poedersuiker toe totdat de botercreme de juiste
luchtigheid heeft gekregen.
*Deze cups hoeven niet in zijn geheel gebruikt te worden.

Kerstboom cupcakes maken


Rol het marsepein uit tot een dikte van ongeveer 3 mm
en druk met het uitstekertje net zo veel sterretjes uit het
marsepein als je cupcakes hebt gebakken.Voorzie de
spuitzak van het stervormige spuitmondje en vul de
spuitzak met de groene botercreme.
 Spuit nu in een stervorm ongeveer 10 kleine beetjes
botercreme op de cupcake , de volgende laag spuit je iets
korter en tussen de vorige laag, zo ga je door tot de
kerstboom helemaal gespoten is
 (kijk hiervoor goed naar de foto)
Versier de kerstboom met wat gekleurde suikerparels en als laatst plaats je boven op
de kerstboom de kleine marsepeinenster. Fijne Kerstdagen!

PEPERINFO …………….
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Redactie:
E-Mail:
Internet:

Hugo Boonstra, Marjoke Brenninkmeijer, Corry Broersma
peperclip@ovg-web.nl
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

