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  28e jaargang nr. 2  •  24 maart  2019 

  

 
VAN DE REDACTIE  

 

Voor u ligt al weer nummer twee van de Peperclip in 2019. 

 

Een nieuwe lente, een nieuw begin. Ook voor ons in de Peper? 

 

Op dit moment zitten we in de Veertigdagentijd en houden we ons bezig met 

Af-zien.   

 

Over het jaarrooster levert Annemieke ter Brugge een substantiële bijdrage 

met een ‘oproep’ onze faalvaardigheden te ontwikkelen. Dat schept ruimte 

voor ons allemaal om anders naar het jaarthema van 'WEES HEILIG' te 

kunnen kijken.  

 

Welke vaardigheden jongeren ontwikkelen in hun tijd in de Peper,  belicht dit 

keer op boeiende wijze Elsemieke in de rubriek UIT HET OOG, NIET UIT HET 

HART.  



 

Vergeet u vooral niet de bijdrage te 

lezen over de nieuwe website, ook een 

nieuw begin. 

 

Leve de lente!  

 

Hugo Boonstra, Corry Broersma en 

Marjoke Brenninkmeijer  
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ZONDAG 31 MAART ’19   4e zondag in de Veertigdagentijd 

 

Afzien  

 

Ook voor deze viering is het hoofdthema ‘Afzien’.  

Een werkwoord met verschillende betekenissen. Eén daarvan is ‘iets nalaten’.  

Inventarisatie van waar je zoal allemaal vanaf kunt zien levert diverse, vaak 

heel persoonlijke, voorbeelden op. 

 ‘Afzien van iets’ betekent onder meer een keuze moeten maken om ruimte 

voor iemand/iets te scheppen, daarbij er op vertrouwend dat die keuze ook 

goed is. 

In het Bijbelverhaal over Abraham en Lot lezen we hoe er een keuze gemaakt 

moet worden. Er ontstaat ruzie tussen de herders van Abraham en die van 

Lot, omdat er te weinig weidegrond is. Een ruzie die zou kunnen leiden tot 

ruzie tussen Abraham en Lot. 

Dan creëert Abraham een keuzemoment, waarbij hij Lot als eerste laat kiezen. 

En zo schept hij ruimte voor het bewaren van vrede.  

 

Jacobine Gelderloos (overweging), Heleen van de Velde,  Anneke en Wout 

Mol. 
 

 

 

ZONDAG 7 APRIL ’19   5e zondag in de Veertigdagentijd 

 

De Heilige Aibert – ‘Los van het gewone’ 

 

In de viering van 7 april willen we stil staan bij het leven van Aibert van 

Crespin, een kluizenaar en monnik, die vandaag 879 jaar geleden is 

gestorven.  

Deze Aibert heeft ons meer te bieden dan we op het eerste gezicht zouden 

denken. In deze Veertigdagentijd willen we, door hem geïnspireerd, luisteren 

en overdenken, de stilte én de muziek een plek geven.  

 

Karin Heesen, Mia van Aalderen, Gerda Imhof 
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ZONDAG 14 APRIL ‘19  Palmpasen  

 

De tocht der tochten  

 

In onze ‘tocht der tochten’ zijn de protestborden en geinige oneliners gewone 

takken en mooi versierde stokken. We nemen de verantwoordelijkheid voor 

ons leven en dragen een dikke steen bij aan goed leven van veel of sommige 

anderen. Daar geven we (voorzichtig) blijk van. Onze Palmpasen. Weet dat je 

heel welkom bent! 

 

Mieke Thijsseling, Minke Harryvan-van Loon, Roelie Otter, Nettie Broekema 

en Con Hanssen  

 

 

Stille week  

   

WITTE DONDERDAG  18 APRIL ‘19   

 

Nog een paar dagen 

 

De kleur wit is onlosmakelijk verbonden met Witte Donderdag. Lang geleden 

was er het gebruik om, vlak voor het feest van Pasen, de kleding te wassen en 

het huis schoon te maken. Er werd gevierd dat we een nieuw begin mochten 

maken. Wit is dan ook de kleur die wij op deze Witte Donderdag met ons 

meedragen. 

Deze viering is tot stand gekomen in samenwerking met het Stadsklooster. 

Een plek van stilte en bezinning, midden in de stad Groningen. Een plek waar 

een ieder elke doordeweekse dag welkom is voor een getijdengebed. Hier 

beginnen we dan ook onze viering. Na momenten van reflectie en stilte lopen 

we gezamenlijk naar de Pepergasthuiskerk om daar met elkaar de 

eeuwenoude momenten van de maaltijd en de heilige plaats Gethsemané te 

gedenken. 

In het Stadsklooster beginnen we om 18.30 uur en wandelen om plm.19.00 

uur in stilte richting de Pepergashuiskerk. Voor degenen die niet in de 

gelegenheid zijn om eerst naar het Stadsklooster te gaan is de 

Pepergasthuiskerk open vanaf 19.15 uur. Om 19.30 uur vervolgen wij daar  
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deze Witte Donderdag-viering. Kom met ons luisteren naar de stilte, kom 

ervaren en Brood en Wijn delen. 

 

Namens de gezamenlijke voorbereidingsgroep Stadsklooster / Oecumenische  

Vieringen Groningen, Nick Everts en Nanno Evenhuis. 

 

Adres Stadsklooster: Lutherzaal, Haddingestraat 23 (ingang Margarethahofje) 

 

 

GOEDE VRIJDAG 19 APRIL ‘19   

 

Het licht gedoofd 

 

Was er op de Witte Donderdag nog volop licht, op deze Goede Vrijdag gaat 

dat langzaam uit. Wij gedenken op deze dag de laatste uren van Jezus. 

Aan het eind van de viering bent u in de gelegenheid een bloem of steentje bij 

het kruis neer te leggen. De viering begint om 19.30 uur. 

Nanno Evenhuis 

 

 

PASEN in de Peper   zaterdag 20 en zondag 21 april  

 

“Wat is sterker dan de dood?” 

 

Over deze vraag gaan de Paasvieringen in de Peper. 

In de Paasavondviering ontmoeten we elkaar in de rust van de Stille Zaterdag. 

Dan mag het feest van Pasen beginnen met het binnenbrengen van de nieuwe 

Paaskaars en het zingen van de lof van de Ene. We zingen zoals de kerk door 

de eeuwen heen gedaan heeft: 

O Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig, rijk aan liefde,  

rijk aan trouw, bewarend liefde tot in het duizendste geslacht. 

 

In dit vertrouwen hopen we elkaar met Pasen in de Peper te ontmoeten. 

De paasavondviering begint om 21.00 uur;  

de paasmorgenviering zoals gewoonlijk om 10.30 uur. 

Beide vieringen vormen één geheel. 

 

Wim Opgelder, Rita Rouw, Henk van de Spoel, Mieke Thijsseling  
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ZONDAG 28 APRIL ‘19 

 
Het klopt wel, maar het deugt niet. 

 

We staan voor morele dilemma's, vanwege economische keuzes die in 

bedrijven en organisaties gemaakt worden. Mensen komen daardoor, vanuit 

hun waarden, in gewetensnood. Wat zijn die waarden? Hoe daarmee om te 

gaan? Wat kan ons daarbij helpen? Zijn er voorbeelden? 

Het boek van Stevo Akkerman, columnist bij Trouw, met de titel 'Het klopt wel 

maar het deugt niet' inspireerde ons om hier over na te denken. We willen dit 

thema graag met jullie verkennen. 

 

Betty de Groot 

 

 

 

ZONDAG 5 MEI ‘19 

 
Omgaan met vrijheid. 

 

In de serie 'Levenskunst' houden we ons bezig met vragen omtrent 'omgaan 

met vrijheid'. 

Vragen die ons bezig houden zijn: wat betekent vrijheid voor ons, welke 

vaardigheden hebben we nodig om vrijheid te ervaren, waar hebben mensen 

moeite mee, wat zet jou in beweging, waar ga je voor? De Peper is ook een 

plek van vrijheid. We laten ons mede inspireren door het hoofdstuk 'Bevrijding' 

uit het boek van Loed Loosen 'Het derde Testament, de bijbel verder schrijven'. 

We hopen op een mooie inspirerende viering. 

 

Annemieke ter Brugge, Paul Steverink, Joyce Huisman en Martha Akkerman 
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ZONDAG 12 MEI ‘19 

 

Heilige plaatsen 

 

Horeb, de berg van God 

 

In Bijbelverhalen is vaak te beluisteren hoe mensen met God in gesprek zijn. 

God roept mensen bij de naam, en als vanzelfsprekend ontspint zich een 

gesprek. Zo vergaat het ook Mozes. Als hij in de woestijn is met zijn schapen, 

komt hij bij de Horeb. Daar spreekt God hem aan: een heilig gebeuren op een 

heilige plaats.  

Mozes is er niet verbaasd over. Maar bij ons kan het heel veel vragen 

oproepen. Voor ons is het volstrekt niet vanzelfsprekend dat God met mensen 

in gesprek raakt. Wanneer je je God indenkt als een wezen met menselijke 

trekken, kun je je wellicht iets voorstellen bij zo’n gesprek. Maar met het 

verdwijnen van de persoonlijke God wordt het moeilijk om te geloven in een 

God die mensen aanspreekt. Wie is die God uit Exodus eigenlijk, die zich 

verbergt in een doornstruik, en Mozes bij de naam roept? Wat gebeurt daar 

precies op die heilige plaats?  

 

Namens de voorbereidingsgroep,  

Heleen Maat  

 

 

 

 
De Pepertuin  
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Impressie Vieringenoverleg 27 februari 

Op de bijeenkomst van het Vieringenoverleg waren 26 Pepergangers af 

gekomen. Jacobine Gelderloos nam ons mee in de methode van contextueel 

Bijbellezen. Na een korte uitleg mochten we zelf die methodiek ervaren en dat 

leverde een heel inspirerende ervaring op.  

In de setting van een eenvoudige viering kozen we uit meegebrachte 

krantenartikelen een onderwerp dat ons aansprak. In een grote kring vertelden 

we wat we gekozen hadden en waarom. Thematisch bleek dat uit te komen op 

drie overkoepelende onderwerpen. Op die manier werden drie groepen 

gevormd die het onderwerp allereerst aan de hand van vragen uitdiepten. 

Daarna werd met alle groepen gezamenlijk het Bijbelverhaal uit Mattheus 8 

over de storm op zee gelezen. In de drie groepen werd dat verhaal daarna 

geanalyseerd (waar gaat het eigenlijk over, wie spelen welke rol, wat heeft de 

plaats van handeling ons te vertellen) Met die gegevens bogen we ons daarna 

weer over de eigen situatie en thematiek. We probeerden (kleine) concrete 

stappen te formuleren naar een oplossing. Hoe helpt de Bijbel daarbij? Daarna 

volgde het afsluitende deel van de viering. 

Het was een boeiende avond en dat we de methode ook echt uitprobeerden 

was een goede ervaring die bruikbaar lijkt voor de voorbereiding van 

vieringen.  

Wil je iets meer over deze avond weten, kijk dan op de site waar het (concept) 

verslag van deze bijeenkomst te vinden is.  

Namens het VO-klein,  

Pieta Ettema, secretaris 
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Over het Jaarrooster 

de Zomervieringen  

 

Zijn wij al faalvaardig? 

 

Een jaarrooster met als thema ‘Wees heilig’ loopt natuurlijk het gevaar net een 

tikkeltje te vroom, net een tikkeltje te perfect te willen zijn. Daarom leek het 

ons belangrijk om in het jaarrooster ook nadrukkelijk ruimte te maken voor die 

momenten in ons leven dat we helemaal niet heilig zijn. Mensen zijn immers 

niet perfect en onze levens zijn dat ook niet.  

Deze zomer nemen we de tijd om voorzichtig voorbij de glanzende en 

gladde beelden te reiken die we elkaar en onszelf zo vaak voorspiegelen. En 

we stellen onszelf de vraag of het in de huidige samenleving moeilijker is dan 

vroeger om te falen: zijn de verwachtingen tegenwoordig hoger en is het 

oordeel over falen strenger? Is er tegenwoordig eigenlijk nog wel de ruimte om 

fouten te maken en een realistischer beeld van onszelf te laten zien? Kunnen 

we nog vergeving krijgen voor onze zonden? 

Midden in de zomer, als het buiten warm is en zonnig en iedereen zich 

vrijer voelt dan in de rest van het jaar, gaan we ons samen oefenen in 

‘faalvaardig zijn’. Faalvaardig-zijn betekent dat we onze mislukkingen en 

blunders niet zien als een bron van schaamte of tekortschieten, maar juist als 

een bron van groei. Want is het niet zo dat we van onze fouten meer over het 

leven en over onszelf hebben geleerd, dan van de momenten waarop we het 

wél goed deden? 

In de zomervieringen laten we ons trouwens niet alleen inspireren 

door onze eigen ‘niet-heilige momenten’ maar vooral ook door verhalen uit de 

Bijbel. Dit boek staat namelijk vol met tenenkrommende acties van mensen die 

uitblinken in foute beslissingen. Is dit toeval of is de falende mens die zich 

ondanks tekortschieten – of misschien juist vanwege tekortschieten – 

gedragen, weet door God, de kern van het joods-christelijk geloof?  “Schenk   
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mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen” zo bad Franciscus 

van Assisi, “de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid 

om het verschil hiertussen te zien.”  

In de warmte en luchtigheid van een eindeloze zomer gaan we dit jaar onze 

blik richten op de mens, op haar fouten en op het nut van pech onderweg.  
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DE SCHREEUW  

 schilderij van Edward Munch ca 1893 

 

                                 opgesloten 

                                 met een snoer van 

                                 angsten en verwarring 

 

         vluchten uit de nevel 

         en grenzeloze spelonken 

         van niet weten van 

         plaats en tijd 

 

         het kabbelende water 

         van het riviertje onttrekt zich 

         aan de nevel en stroomt 

         langzaam voorbij 

 

                                    in een moment van complete 

                                    afwezigheid van tijd en plaats 

                                     meegevoerd worden met een 

                                     snoer van innerlijke 

                                     rust van eenheid 

 

thom oosterhof 

maart 2019 
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Gemeenschapsavond 

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

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

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

opkomst. 

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

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

jaarverslag staat op de website. U kunt het vinden onder: Over OVG  

Stichting en bestuur. Onderaan op die pagina kunt u dan klikken op: 

jaarverslagen. Na afloop van de vieringen van 31 maart en 7 april zal er in de 

koffiekamer ook nog een papieren versie van het jaarverslag uitgedeeld 

worden, samen met een verslag van de gemeenschapsavond van vorig jaar. 

Het hoofdbestanddeel van de avond zal de concretisering van het 

toekomstrapport van de beleidscommissie zijn. De projectgroep PeperComm, 

die zich bezig houdt met de interne en externe communicatie, zal een 

toelichting op haar werkzaamheden geven. 

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

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

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

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

vieren, leren en publiciteit? 

Verkoop Pepergasthuiscomplex 

Via een Pepermail is de hele Pepergemeenschap een paar weken geleden 

geïnformeerd over de situatie m.b.t. de verkoop van het totale 

Pepergasthuiscomplex. U zult ongetwijfeld benieuwd zijn naar het vervolg. 

Op dit moment zijn er echter m.b.t. de verkoop geen nieuwe ontwikkelingen te 

melden. Het wachten is nog steeds op een uitspraak van de Autoriteit Wonen 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat zal dan een uitspraak zijn 

richting Lefier. De Autoriteit heeft namelijk, als antwoord op een brief van het 

bestuur, al wel aangegeven dat de OVG als huurder voor hen geen partij is. 

Lefier heeft toegezegd ons direct te informeren zodra de uitspraak binnen is.  
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In de Pepermail wordt ook gesproken over de staat van het gebouw. Het door 

Lefier toegezegde onderzoek heeft inderdaad plaats gevonden. Deze mensen 

van Lefier hebben geconstateerd dat er nieuwe scheuren zijn ontstaan en dat 

scheuren groter geworden waren ten opzichte van een eerdere opname 

(2015), maar geven aan dat er geen sprake is van een onveilige situatie. 

Volgens hen kunnen er verschillende oorzaken zijn (gaswinning, Forum, 

casino). Zij hebben de scheuren opnieuw gemeld bij de TCMG (Tijdelijke 

Commissie Mijnbouwschade Groningen). 

Als extra actie heeft beheerder Bram de Vink contact opgenomen met de 

architect die zich in de jaren ’90 met hart en ziel voor het Pepergasthuis heeft 

ingezet. Ook hij heeft de situatie bekeken. Evenals de onderzoekers van Lefier 

is hij van mening dat er geen sprake is van een onveilige situatie. Hij is wel 

van mening dat de gebouwen niet goed onderhouden zijn. Het is niet te 

verwachten dat Lefier daar nog grote bedragen in wil investeren.  

 

Wisseling van de wacht binnen het bestuur 

Na twee termijnen bestuurslid te mogen zijn geweest, zegt ondergetekende u 

gedag. Bij deze vacature was het gelukkig geen lange zoektocht naar een 

opvolger. Met ingang van 1 april neemt Roel Klopstra het secretariaat van de 

stichting OVG over. Ook de portefeuille huisvesting komt in zijn handen. 

Penningmeester Cees Meinders zou gelijktijdig met de secretaris aftredend 

zijn. Ondanks alle inspanningen is er voor hem nog geen opvolger gevonden. 

Cees heeft gelukkig toegezegd zolang op zijn post te blijven tot er wel een 

nieuwe penningmeester benoemd is. Wie is bereid de vacature te vervullen of 

kent iemand die dat zou kunnen doen? 

Binnen het bestuur verwelkomen we ook Janneke Metselaar. U kent haar 

misschien als iemand van de leiding van de kindervieringen. Binnen het 

bestuur gaat zij zich inzetten voor de PR en de interne en externe 

communicatie. 

Koos van Huis 

(nog) secretaris OVG   
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Welkom op de vernieuwde OVG website 

 

Je bent van harte welkom op OVG-web.nl, onze vernieuwde website. Aan de 

buitenkant – zeg maar wat je op beeldscherm ziet – is er niet zoveel 

veranderd. De website is technisch vernieuwd, er zit als het ware een nieuwe 

motor onder de motorkap. Vanaf nu draait de website op een ander platform, 

voor de kenners onder ons: WordPress. Functioneel biedt de website 

hetzelfde als de oude website. We hebben wel gekeken naar de presentatie 

van informatie. Pagina’s met verouderde informatie hebben we verwijderd en 

een aantal nieuwe toegevoegd. Tevens hebben wij de website technisch 

voorbereid op vernieuwingen vanuit de werkgroep Pepercommunicatie: de 

elektronische nieuwsbrief en het Peperforum. Ben je nieuwsgierig en wil je de 

vernieuwde website zien? Lees dan eerst de volgende aandachtspunten: 

 

1. Als je naar het interne deel van de website wilt, dan moet je – alleen de 

 eerste keer -- een nieuw account aanmaken. Ga naar inloggen > 

 registreren. Je ontvangt per mail een bevestiging dat jouw account na 1 

 tot 3 dagen actief is. Als je een account hebt kun je met gebruikersnaam 

 en wachtwoord op ‘Intern’ komen. 

 

2. Als je hebt ingelogd kom je op de profielpagina. Als je wilt kun je hier je 

 OVG account personaliseren. Deze WordPress functie is niet echt nodig 

 om op de website te komen. Linksboven op de profielpagina zie je ‘ovg-

 web.nl’, klik daar op om naar de website te gaan. Als je wilt uitloggen, 

 onder aan elke pagina zie je in lichtblauw ‘uitloggen’. 

 

Het is altijd een beetje griezelig om met de vernieuwde website ‘live te gaan’. 

Het kán zijn dat er nog foutjes in zitten. Een verzoek aan gebruikers: wil je 

eventuele fouten melden aan de website beheerder? Klik hiervoor op de 

blauwe tekst om naar de contactpagina te gaan. 

Dan wensen wij jullie veel genoegen en succes op het OVG-web.nl. 

 

Frits Kelling, Roel van der Steen en Hans Tulp 
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Presbyters, wat doen ze eigenlijk? 
 

Wij werden als presbyterium gevraagd om eens iets te vertellen over de functie 
van presbyters. Dit keer laten we een stukje van onze rol zien bij de voorbereiding 
van de doop van een kind van Pepergangers. Misschien is het goed om vooraf 
nog even in het kort te vertellen wat de taken van het presbyterium zijn. Presbyters 
geven daarbij vorm aan: 

• de ogen en oren van de OVG gemeenschap;  

• het geestelijk en onafhankelijk geweten van de OVG gemeenschap;  

• de verantwoording rond Bijbelse woorden en sacramenten; 

• het waarborgen van de continuïteit van de OVG gemeenschap. 
 

Misschien wel hele mooie woorden die we vooral ook praktisch moeten invullen. 
Dit keer zoomen we in op de vormgeving van de verantwoording rond Bijbelse 
woorden en sacramenten. Binnen de Peper hebben we hierover afspraken 
gemaakt. Deze afspraken geven op hoofdlijnen aan hoe we een en ander 
organiseren, maar gaan ook in op de theologische achtergronden. Deze afspraken 
helpen ons op weg bij bijvoorbeeld een doopaanvraag.  
Na de aanvraag voeren we een aantal gesprekken met de betrokken doopouders. 
Daarbij focussen we ons hoofdzakelijk op het doopgedeelte in de viering, tenzij de 
doopouders aangeven graag mee te willen draaien in de voorbereidingsgroep. 
Deze voorbereidende gesprekken zijn misschien wel het mooiste onderdeel van 
de taak van een presbyter. Juist op de 'scharniermomenten' in het leven (die van 
doop, rouw en trouw) wisselen wij diepere motieven, betekenis, ervaringen uit en 
geven hier samen woorden aan. Dit doen we altijd samen met degene die de doop 
gaat bedienen. Met deze persoon geven we ook verder invulling aan het 
doopgedeelte van de viering in de vorm van woorden, gebeden en liederen.  
Het geheel komt uiteindelijk bij elkaar in de viering, waarin gedoopt wordt. We 
schrijven dit bewust op deze manier omdat we dopen in een viering. Dat is anders 
dan een doopviering. Toch vormt de doop voor de ouders natuurlijk het hoogtepunt 
van de viering. Het is een duidelijk scharnierpunt in hun leven en daar wordt ook 
alle ruimte voor gegeven. Vaak leidt dit tot een iets langere viering. We streven er 
echter altijd naar de viering zo op te zetten dat de tijd voorbij vliegt…. Bij het 
doopgedeelte spelen nog veel meer mensen uit de Peper een rol. Zoals Job die de 
kaarsen maakt, Wonnie die de naam op het doopdoek bijschrijft, de priester of 
predikant die de doop bedient, Jakob die een video-opname maakt, de 
voorbereidingsgroep waarmee een en ander wordt afgestemd en ook het VO-klein 
die voor ons een geschikte datum en een doper vindt. Zo geven we samen vorm 
en inhoud aan het sacrament van de doop. Een mooi geheel.  
 
Sietse Wijnstra   
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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 informatie 
kijk op: http://www.abdijmariatoevlucht.nl  
 

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

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

• Marijke van der Stigchel: vriestigchel@versatel.nl 

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

Dick Westerkamp en Marijke van der Stigchel  
 

  

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


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

 

Geef ons och heden… 

Het water lekt voortdurend uit de wolken. Dag na dag. Mijn dak is onder de 

voortdurende geseling van stormwinden en stortbuien ontzet. Het water 

sijpelstroomt bruingekleurd tussen de dakpannen door mijn zolderkamer binnen. 

Soppen dus. Aan alles voel je en zie je: het is lente. Of nee, herfst? Mijn 

biologische seizoensklok springt van hot naar her. En echt, het is bijna Pasen…. 

De luizenmoeder – ja die van de Klimop en ook van de tv – weet het ook niet 

meer. Onlangs in februari viert zij met ons advent en kerst. Mosterd na de 

maaltijd… Met samengeknepen billen aanschouw ik het gedoe rond het vorige-

eeuwse kerstspel, dat er niet mocht komen. Het wordt wel ingestudeerd en komt 

toch niet. Maar die maaltijd komt wel. Op school met alle kinderen. Gezellig samen 

genieten van het lekkers dat vaders en moeders hebben geknutseld. En daar 

begint de hedendaagse oorlog. Wat de ene moeder maakt mag het kind van de 

andere vader absoluut niet hebben. Mijn zoon heeft een glutenallergie, mijn 

dochter eet bewust geen koolhydraten of is bekeerd tot het vegetarisme of het 

veganisme of allebei. Mijn stukkie vlees is het einde, roept de een. Vlees is jouw 

einde, fulmineert de ander. En uiteraard: geen zoet, geen zout, geen vet! En 

Hannah heeft de taak dit alles – niets eigenlijk – in een heerlijke maaltijd samen te 

brengen…. 

Ons eten is ons geloof. Zoveel mensen, zoveel smaken… nou ja, smaken! Ieder 

hangt zijn eigen gezondheidsleer aan en heeft dus ultiem gelijk. Eén optie, de 

mijne! Te vuur en te zwaard, goedschiks en kwaadschiks zal mijn haan koning 

kraaien. En dus, ten langen leste, pakken alle kinderen hun eigen broodtrommeltje 

uit hun tasje. De salades blijven onaangeroerd. Een gezellig dogmatische kerst. 

‘Natuurlijk’ eten zijn honderd religies, honderd geloven, zoals ieder van ons zijn 

geloof heeft. Alleen zijn wij in de Peper een stap verder (denk ik, geloof ik). Wij 

nemen geen broodtrommeltje mee. We kennen elkaars wilde, oud- of nieuw-

christelijke, humanistische, anarchistische, bevrijdingstheologische smaken, maar 

eten dat ene brood, drinken die ene beker leeg, verbinden ons aan elkaar. De ene 

keer zal het kleffer of zuurder smaken dan de andere zondag. Wij laten ons daar 

niet op kennen. Mooier nog, ik luister met open mond of samengeknepen billen 

naar ieders verhaal. Want altijd belicht jij hét – dus ook mijn – leven vanuit een 

bijzondere kant. Vaak word ik daar warm van. Soms koud. Maar ik word altijd 

rijker. 

Cornelis 



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

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Mijn naam is Albert Meems en ik woon sinds 1983 in 
Haren. Ik ben alweer 5 jaar met pensioen en dus 70 
jaar. Ik ben een aantal jaren meubelmaker geweest en 
na de Academie Minerva ben ik tot mijn pensioen 
werkzaam geweest als interieur ontwerper voor 
voornamelijk bedrijfsinterieurs. 
Ik was getrouwd met Anje Noorman en samen hebben 
we 4 kinderen; Bernie (woonachtig in Warnsveld), 
Annemieke (in Oostwold), Wolter (in Haren) en Geeske 
(in Utrecht) 
We kwamen uit Emmen (Bargeres) In die jonge 
gemeente was er oecumenisch veel mogelijk! Het was 
een afknapper toen we in kerkelijk conservatief Haren kwamen wonen. 
In de jaren negentig heeft Anje zich opgegeven voor het Peperkoor, daar 
ervoer zij lucht en ruimte om te ademen. Omdat het koor om de 14 dagen op 
trad zaten wij als gezin de ene zondag in de Peper en de andere zondag in de 
gereformeerde kerk in Haren. Na een tijd van switchen zijn we overgestapt 
naar de Peper. Wij meenden dat het voor de kinderen duidelijker was om naar 
één kerk te gaan. De kinderen hebben ook volop meegedaan aan de 
activiteiten van de jongeren en ze bewaren daar goede herinneringen aan. 
Na het ziekbed en overlijden van Anje, deel ik nu het leven met Hilda 
Scherphuis. 
Hilda kende ik vaag al wat langer, ze zat in een esoterische boekbesprekings- 
groep met Anje. Het is fijn om weer iemand te hebben met wie je je verhalen 
kunt delen, om mee op vakantie te gaan, te wandelen, film en theater te 
bezoeken. Hilda was en is kerkelijk actief in de Bron. We gaan nu om en om 
naar de Peper en de Bron. Nu ik vaker in de Bron kom valt het mij op dat er 
veel meer in de kerk mogelijk is dan toen ik de gereformeerde kerk verliet. 
Mijn activiteiten voor de Peper zijn o.a. coördinator voor de voedselbank, 
koffie- en theedienst, commissaris van dienst, rijrooster Minke en lid van de 
collectegroep. Daarnaast ben ik lid van de werkgroep Einden der Aarde We 
volgen o.a. al jaren de ontwikkelingen van Makeni Ecumenical Centre in 
Zambia. Als bestuurslid van Vrienden van Makeni Nederland houd ik de EdA 
werkgroep op de hoogte. 
Rond de veertig dagen tijd collecteren we hiervoor. 
Mijn tip aan de Peper: ga zo door als luis in de pels, met de taal van deze tijd, 
met ontzag voor de traditie, met herbronning van de Bijbel.  



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 Elsemieke Reiling, 23 jaar en weer woonachtig bij mijn ouders in 
Groningen na 2,5 jaar in Antwerpen te hebben gewoond. Op dit moment ben 
ik bezig met mijn toelating bij de studie Diergeneeskunde. Om daarmee, of via 
een andere weg, iets te kunnen betekenen voor de dieren om ons heen. Naast 
dat ik erg geïnteresseerd ben in het gedrag van dieren heb ik een passie voor 
de omgang met en het trainen van paarden. Dagelijks probeer ik mijn eigen 
paard een zo’n paard vriendelijk mogelijk leven te geven.  
 
Toen mij gevraagd werd om een stukje te schrijven voor de Peperclip ging ik 
bewust in mijn gedachten terug naar de tijd toen ik nog regelmatig een 
bezoekje bracht aan de Peper. Wat als eerste weer naar boven kwam was het 
gevoel van warmte. Niemand hoefde expliciet te zeggen dat je welkom was of 
dat ze het fijn vonden dat je er weer was. Dat iedereen het fijn vond je weer te 
zien voelde je op het moment dat je de poort doorliep.  
 
Daarnaast kan ik me nog heel goed de momenten herinneren dat ik als kindje 
heel trots was om één van de lichtjes vanuit de kerk mee te mogen nemen 
naar de kinderviering. Of dat ik minder blij was om het aan einde van de dienst 
de collecte te doen, want dan moest je zo lang wachten. Of hoe spannend het 
was om stiekem een extra stukje matzes te pakken vanuit dat kleine kamertje 
achterin de kerk.  
 
Niet te vergeten zijn de uren die ik op de achterste bank heb doorgebracht. Er 
werden daar ‘zeer belangrijke’ onderwerpen besproken die ons die week 
daarvoor bezig hadden gehouden. Dat was natuurlijk veel interessanter dan 
luisteren naar die oh zo lange overweging. Alhoewel, ik geloof best dat we 
daar onbewust dingen van hebben opgepikt.  
 
De onderwerpen die wij als jongeren gebruikten voor de voorbereiding van 
een viering waren voor mij altijd zeer herkenbaar. Iedereen kreeg een plekje in 
de dienst waar hij of zij zich oké bij voelde, wat soms betekende dat je uit je 
comfortzone kon stappen. Dat laatste merk ik nog altijd wanneer ik een 
presentatie moet geven op school, spreken voor een grote groep mensen is 
nooit een ding geweest.   



UIT HET OOG, NIET UIT HET HART (2) …………….  
=========================================================== 

 
En nu, denk ik in het dagelijks leven nog regelmatig terug aan de tijd in de 
Peper? Bewust, nee. Onbewust, ik weet bijna zeker van wel. Oog hebben voor 
al het leven om je heen en het accepteren van je medemens zijn voor mij de 
belangrijkste punten die ik daar heb opgepikt. Het gebed voor de dieren en het 
milieu is mij ook heel sterk bijgebleven.  
 
Wanneer ik met mijn paard zonder zadel en enkel aan een touwtje door de 
natuur galoppeer voel ik de zin van het leven om mij heen waaien. Die rijkdom 
die ik op dat moment ervaar gun ik anderen ook. Daarmee bedoel ik niet dat 
ze al hobbelend op een paard door het leven moeten gaan, maar dat ze dat 
stukje rijkdom in zichzelf op wat voor een manier dan ook mogen voelen.  
 
 
Tot ziens in de Peper, 
Elsemieke  
 
 
 
 

 

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

 

 Peperkorrels  

 

• Lentenieren: niks moet, niksen mag. 

• De steen voor de opening van het graf was 
weggerold. Niet om Jezus naar buiten te laten, 
maar om de discipelen in staat te stellen naar 
binnen te gaan. 

• Met Pasen in bed blijven liggen, omdat Jezus is opgestaan, is echt 
cynisch. 

• Niets is zo ouderwets als modern zijn. 

• Dieren zijn vrienden geen voer 

• Eetvoorschriften zijn een vorm van prediking. 

• Zelfontplooiing is wellicht ook goed voor je rimpels.  
  



EINDEN DER AARDE …………….  
=========================================================== 

  

Warmte en licht van de Peper voor de Open Hof 

 

Honderddertien sokken, drie mutsen, drie sjaals en acht handschoenen 

zamelden wij met z’n allen in voor de Open Hof. Van de tien kilo restjes van 

onze kaarsen konden nieuwe kaarsen gemaakt worden door de mensen van 

de voedselbank. 

 

 Annemieke Boomstra 

 

  



VAN DE PEPERTUIN …………….  
=========================================================== 

  

De tuin is nog in winterrust. Er is ruimte voor plannen en wat bezinning. 

 

moestuin 

 

Rijkdom 

verscholen 

in de aarde. 

Zaden en knollen 

groeien 

van binnenuit, 

wortelend 

op zoek naar water 

brengen zij 

hun waarde 

aan het licht 

en laten zich 

oogsten en delen. 

Lijf en ziel worden gevoed. 

  

 

Moestuin van het klooster Sankt Gallen 
 

De oudste lijst met planten die verbouwd werden in een moestuin bij een 

klooster is afkomstig uit een plan dat gemaakt is voor het klooster van Sankt 

Gallen, dat in 719 gesticht werd. 

Een complete plattegrond van de kerk, de gebouwen daaromheen en de 

indeling van de grond is met de lijsten van de planten bewaard gebleven. 

De groentetuin had de vorm van een rechthoek met daarin achttien 

rechthoekige bedjes met planten. Een aantal van deze planten beschouwen 

we thans als kruid. 

In de plantenbedden stonden: ui, prei, selderij, koriander, dille, slaapbol, 

rammenas, papaver, biet, knoflook, sjalot, peterselie, kervel, sla, bonenkruid, 

pastinaak, kool, tamme nigelle (Nigelle Sativa of zwarte komijn). 
 

(uit: Geheimen uit de kloostertuin--Tuinbeleving als inspiratiebron, Lannoo/Ten Have) 
 

Namens de tuingroep, Luuk Boiten  



MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN …………….  
=========================================================== 

 

Kerk en Kroeg 
 

Ga je mee koffiedrinken bij het ‘Schimmelpenninckhuys’ in de Oosterstraat? 

Op zondag 28 april en maandag 19 mei is er weer Kerk en Kroeg. 

Na de viering verzamelen we bij de pomp om te gaan koffiedrinken en nieuwe 

contacten te leggen met bekende en onbekende Pepergangers. 

Ga je ook mee? Je bent van harte welkom! 

 

Corrie van de Zee en Lida Weeda. 
 

 

Groet  
 

Enige tijd geleden kreeg ik een bijzonder leuk boeket van de 

Pepergasthuiskerk. Hartelijk dank voor deze attentie, ik heb er lang van 

genoten! Ik wens u allen een gezegend en gezond jaar met vrede in uw hart. 

Een hartelijke groet, Jelle Hartsema 
 

 

Verhuisbericht 
 

27 februari ben ik verhuisd vanuit Vries naar Sloep 131 in Lewenborg.  

Het is een mooie plek en ik ontdek in snel tempo de wandelmogelijkheden. 

Er is nog veel te doen, maar dat komt wel goed. Je bent van harte welkom. 

Bram Visch  
 

 

Wijziging in de Pastoraatsgroep  
 

Marjan Fekkes is het nieuwe lid in de Pastoraatsgroep.  

Zij neemt de taak over van Witske Bodewitz, ook de zorg voor de bloemen.  

 
 

Peperclips in 2019 
 

nr.3 inleverdatum    4 mei     verschijningsdatum  12 mei  

nr.4  inleverdatum    6 juli     verschijningsdatum  14 juli  

nr.5 inleverdatum    7 september  verschijningsdatum  15 september 

  



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

ZELF 
 

Zelf had ik over zelf willen praten 

maar eigenlijk is het geen zaak 

waar veel over te zeggen valt. 
 

Het wordt wel veel gebruikt 

maar niemand weet precies 

wat het is, eerlijk gezegd. 
 

Ikzelf dacht zonder denken 

dat het echt bestaat 

maar ik twijfel aan het bestaan. 
 

Er staat teveel op losse schroeven 

dat was in het begin niet zo – 

maar alles blijft gelijk, tot het verandert. 
 

Het is als een schaduw 

die zich niet betrappen laat 

als de zon niet schijnt. 
 

Een rugzak die niet af kan 

zonder steun en zonder rits 

ballast zonder inhoud. 
 

Je kan wel van alles zeggen 

maar het gaat om de inhoud, 

opletten geblazen. 
 

Wie in zichzelf een god ontwaart 

is op de goede weg naar thuis – 

en dat is alles, zeg nou zelf.                    Johan Vermeulen  Zuidhorn, maart 2019 

  



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

Redactie:  Hugo Boonstra, Marjoke Brenninkmeijer, Corry Broersma 

E-Mail:   peperclip@ovg-web.nl    

Internet:  www.ovg-web.nl 

 

Stichting O.V.G. 

Iedere zondag is er een viering in de Pepergasthuiskerk om 10.30 

uur.  

Contactadres voor informatie over de vieringen:  

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

 

Financiële bijdrage OVG 

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

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

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

 

Peperpraktisch 

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

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

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

telefoonnummers en e-mailadressen van Pepermensen. Incidenteel ontvang je 

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

het emailadres voor adreswijzigingen of het opvragen van een adressenlijst. 

  

Pastoraatsgroep 

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

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

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

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

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

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

 

                          
Marjan Fekkes        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   
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mailto:secretaris@ovg-web.nl
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