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De stichting OVG bestond in de beginjaren (jaren ’90 vorige eeuw) voornamelijk uit de vieringen op 

zondagmorgen. Vanuit deze vieringen is na verloop van tijd een zekere mate van organisatie 

ontstaan waarin een aantal werkgroepen zijn ingesteld met een specifieke taak.   

Sinds 1998 heeft de OVG een pastoraatsgroep.  

Positie   

Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatsgroep een uitdrukking is van een wezenlijke notie in de 

Pepervieringen. Dat is het omzien naar elkaar, dat ontstaat in en vanuit deze vieringen. De 

pastoraatsgroep treedt dus op namens en vanuit de Pepergemeenschap.  

Functie   

De pastoraatsgroep functioneert als een werkgroep die namens de Pepergemeenschap meeleeft en 

contact heeft met individuele Pepergangers in situaties, waarin ondersteuning gewenst is.   

Er zijn veel antwoorden mogelijk op de vraag wat omzien betekent. Maar wie zijn elkaar?   

De Pepergemeenschap telt ongeveer 400 mensen die elkaar niet allemaal kennen. Een deel daarvan 

bezoekt vrijwel wekelijks de vieringen, een ander deel komt veel minder frequent of onregelmatig. 

Ook ontmoeten Pepergangers elkaar in werk- of voorbereidingsgroepen. Er zijn kleinere groepen 

mensen die elkaar redelijk goed kennen en onderling contact hebben. Maar een deel kent elkaar 

alleen van gezicht, of heeft enkel een gezicht en wil misschien ook niet meer hebben.   

De Pepergangers leven meer en minder mee met het wel en wee van mensen die ze op afstand of 

dichterbij vanuit de Peper kennen. Niettemin: iedere Peperganger kan ook een beroep doen op de 

pastoraatsgroep.   

Daar moet echter wel iets voor gebeuren, want de OVG, en ook de pastoraatsgroep, functioneert in 

deze setting niet zoals in bijvoorbeeld een reguliere wijkgemeente met een standaard 

bezoekschema. De pastoraatsgroep heeft niet elke Peperganger in beeld. Wie graag contact wil 

vanuit de pastoraatsgroep moet dus ‘in beeld komen’.  

Pastorale kring  

De pastoraatsgroep functioneert op grond van signalen die ze zelf opvangt of krijgt van derden of van 

de persoon zelf. Er is een pastorale kring van ongeveer 15 mensen die helpen signaleren of er 

mensen zijn die contact zouden willen of nodig zouden hebben.  

Training  

De leden van de pastoraatsgroep volgen jaarlijks een training. Dan komen vragen – en antwoorden – 

aan de orde als: wat is pastoraat in de Peper eigenlijk, waarom en hoe doen we dat? De training is 

ook gericht op de persoonlijke vragen en ervaringen van de leden. De pastoraatsgroep heeft ook 

beperkingen: het is geen professionele hulpverleningsinstantie en de contacten zijn in die zin dan 

ook niet therapeutisch. De pastoraatsgroep kan wel helpen om elders die hulp te vinden, maar geeft 

die zelf dus niet.  



Wat doet de pastoraatsgroep?  

Meeleven en een luisterend oor bieden:  

• zorgt wekelijks voor een bloemengroet vanuit de viering aan iemand in de OVG;   

• verstuurt kaarten als blijk van meeleven;  

• heeft contact met Pepergangers via telefoon en e-mail;  

• legt bezoeken af;  

• voert gesprekken, eenmalig of vaker;   

• biedt ondersteuning bij ziekte, overlijden en uitvaart  

• eens in de zes weken Kerk en Kroeg organiseren  

• kennismakingsavond voor nieuwe mensen organiseren 

  

Verder:  

• bestemt wie de paaskaars krijgt  

• helpt mee met de voorbereiding van de allerzielenviering  

• houdt jaarlijks een thema-avond met de pastorale kring  

  

Huishoudelijk  

PR  

- website: www.ovg-web.nl  

- folder pastoraatsgroep  

- presentatie op vieringenoverleg.  

- wekelijks standaard-reminder in zondagsbrief  

- standaard stukje in elke Peperclip  

  

Samenstelling en vergaderingen  

- de pastoraatsgroep heeft ongeveer 6 leden die na ongeveer 5 jaar aftreden  

- er is een voorzitter, een secretaris en iemand die kaarten en bloemen verzorgt  

- de pastoraatsgroep zoekt zelf nieuwe leden.  

- de vergaderingen zijn 8 keer per jaar  

Archief  

- de secretaris archiveert de notulen, ingekomen brieven en overige stukken, ontvangst 

paaskaars,   

- bloemen- en kaartenschrift  

  


