
  

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2016 
 

 
STICHTING OECUMENISCHE VIERINGEN GRONINGEN 

  



Verslag van de gemeenschapsavond 21 april 2016 in de Columnakerk 

Aanwezig: de bestuursleden Janita Rutgers (JR), Cees Meinders (CM), Rita Rouw (RR), Teus van 
Laar (TvL), Koos van Huis (KvH) (verslag). Verder: Mia van Aalderen, Klara Meinders, Jacob en 
Rie Veenhoff, Henk Bodewitz, Nanno Evenhuis, Aart Jan de Geus, Diet Kunst, Lida Weeda, Anne 
Hesseling, Thom Oosterhof, Jaap Nauta, Corrie Broersma, Liesbeth Fransen, Adriana en Frits 
Kelling, Ineke Wekker, Dick Brands. 
 
Bericht van afwezigheid: Margreet Graaff, Ditty Verveda, Karin Heesen, Martha Akkerman, Jaap 
van ’t Hul, Domien Verwer, Ben Hanewinkel, Wim Broersma, Mineke Meijer, Liesbeth en Edo 
Vellenga, Hans Tulp, Kees en Riewinga Wierenga, Mathilde Cleveringa, Bep Donner, Sietse 
Wijnstra. 
 
JR opent de vergadering, heet iedereen welkom en start met de behandeling van de agenda. 
 
Verslag van de gemeenschapsavond van 23 april 2015. 
Adriana Kelling wil graag de namen voluit geschreven zien. Verder geen opmerkingen. Marijtje van 
Duijn wordt bedankt voor het schrijven van het verslag. 
 
Bestuursverslag over 2015. 
Aart Jan de Geus vindt de weergave van de gesprekspunten binnen het bestuur summier. JR geeft 
een toelichting. Het gesprek met de presbyters over de invulling van afscheidsvieringen is nog niet 
afgerond. In de Peperclip zal gepubliceerd worden als er afspraken gemaakt zijn. 
JR heeft op 22 april een gesprek met ds. Veldman over het convenant m.b.t. de presbyters tussen 
de OVG en de stadskerken. Daarna zal binnen de OVG het gesprek over het tot nu toe, nog steeds 
officieel vastgelegde maar in de praktijk niet meer functionerende, belijdend lidmaatschap van de 
presbyters van een van de stadskerken, hernieuwd moeten worden. 
Een aantal aanwezigen maakt bezwaar tegen de formulering uit het jaarverslag dat een “nieuw te 
benoemen presbyter belijdend lid van de PKN dient te zijn”. Voordat het verslag in de Peperclip zal 
verschijnen, zal de secretaris de formulering aanpassen. 
Op het derde gesprekspunt (de presentatie van de OVG naar buiten toe) zal TvL tijdens deze 
vergadering een uitgebreide toelichting geven. 
 
Adriana Kelling informeert ernaar of het bestuur ook een visie heeft op de zaken die in het 
jaarverslag genoemd worden. JR antwoordt dat het bestuur alleen te zorgen heeft voor de drie 
zaken die in de eerste alinea genoemd worden. In de groepen wordt het beleid bepaald. TvL vraagt 
zich af of dat nog steeds de geldende opvatting is. Henk Bodewitz is van mening dat het bestuur 
wel degelijk een lijn moet uitzetten. De aanwezigen delen deze opvatting in grote meerderheid. 
Verslag van de penningmeester. 
CM is verheugd te kunnen melden dat er over 2015 geen tekort is. Hij hoopt die spanning in 2016 
niet mee te hoeven maken. 
Er zijn twee legaten ontvangen: van Carla Jongbloed en Johannes Schipper. Ze waren niet nodig 
om tekorten te dekken, daarom kon er een speciale bestemming voor gezocht worden. Die heeft 
het bestuur gevonden in de aanschaf van een piano in de oefenruimte van het koor in de 
Columnakerk. Ook wordt de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie in de Pepergasthuiskerk 
overwogen. De offerte moet nog binnen het bestuur besproken worden.  
Aart Jan de Geus vraagt zich af of de geluidsinstallatie niet tot het interieur behoort en zodoende 
onder de verantwoordelijkheid van Lefier valt. CM zal dit nog navragen. 
Het bestuur zal erover nadenken of er met de beide legaten ook nog iets gedaan kan worden ter 
herinnering aan de beide overledenen. 
 
CM meldt het nieuwe stelsel van vergoedingen voor de musici. Daardoor is er voor hen € 3000,00 
meer beschikbaar. Ook zal de inflatiecorrectie toegepast worden. 
 
Nanno Evenhuis vraagt naar het verslag van de kascommissie (Rieks Hollander en Aldert 
Hesseling). Er is al wel vernomen dat de leden lovend waren over het financiële verslag, maar 



aangezien er nog geen rapport ontvangen is, kan aan de penningmeester nog geen decharge 
verleend worden. 
 
Henk Bodewitz merkt op dat er bijgepast moet worden wanneer het begrote bedrag voor het 
lustrum overschreden wordt. Liesbeth Fransen doet de suggestie een eventueel tekort aan te 
vullen uit de post ‘Vergoedingen’. Vaak wordt daarop geen beroep gedaan. 
 
Verslagen van de groepen. 
 
Peperclip: de redactie krijgt lof toegezwaaid van de aanwezigen. 
 
Pepertuin: CM merkt op dat het bestuur de huur van de tuin betaalt. Hij stelt voor dat de groep iets 
hogere prijzen vraagt voor de producten. Daardoor blijft er meer geld over voor de voedselbank. 
 
Jongerengroep: we zijn erg blij met deze groep binnen de OVG en met hun begeleiders.  
 
PR: geen verslag ingeleverd, maar er wordt door Thom Oosterhof wel gevraagd waarom er geen of 
nauwelijks ruchtbaarheid gegeven is aan het voorgaan van de voorzitter van de PKN in een viering 
en aan het optreden van het Byzantijns koor. Henk Bodewitz antwoordt dat het tot nu toe ‘not done’ 
was om zulke zaken te melden. Je zou daarmee kunnen bereiken dat mensen de dominee 
achterna lopen. Er moet nu wel beleid op het punt van wat wij wel of niet publiceren, komen.  
 
Ineke Wekker merkt op dat de zondagsbrief eerder dan in het verleden op de website verschijnt. 
Belangstellenden kunnen zich op die manier op de hoogte stellen van wat er bij ons gebeurt. 
 
Update m.b.t. de activiteiten van de PR-commissie. 
 
Bestuurslid TvL noemt de overige leden van deze commissie: Hans Tulp, Gijs Noorlander, Wim 
Timmerman en Frits Kelling. 
Men zou het liefst het programma van de OVG al maanden van tevoren bekend maken via de 
website, die er al mooi uitziet maar nog meer verbeterd kan worden. 
Men heeft de volgende plannen: 

 het adressenbestand wordt op een besloten deel geplaatst; 

 de theologisch medewerker en de cantores gaan hun eigen profielschets  
 schrijven voor plaatsing op de website; 

 op het besloten deel komt ook informatie beschikbaar voor de voorbereidings- 
 groepen 

 er zal overlegd worden met Lefier over de plaatsing van een informatiebord bij  
 de ingang. 
Er wordt kort gediscussieerd over de plaatsen waar over onze activiteiten gepubliceerd moet 
worden: in de activiteitenagenda van het DvhN? Welke activiteiten neem je daar dan wel in op en 
welke niet? 
Van het bestuur wordt een initiatief verwacht. 
 
Een doorkijk op het lustrumprogramma i.v.m. 25 jaar OVG. 
 
Coördinator Diet Kunst licht een tipje van de sluier.  
Gezien het aantal aanmeldingen staat al vast dat het jubileumboek zal verschijnen. 24 gastauteurs 
zullen een aantal verdiepende artikelen schrijven + ingaan op 25 jaar highlights van de OVG. 
Voorafgaand aan de lustrumviering op 2.10.2016 zullen er drie opmaatvieringen komen. Ze dragen 
als thema ‘tijd en eeuwigheid’. Marijke de Bruijne is bereid gevonden een aantal teksten voor deze 
vieringen te schrijven. 
Op zaterdag 1.10.2016 is de feestmiddag en –avond. Anne Hesseling is daarvan de trekker. Zij 
laat zich er echter niet toe verleiden om alvast iets te vertellen. 



Op 9.10.2016 is het congres. Medewerking daaraan is al toegezegd door Jannet van der Spek, 
Tom Roumen, Wouter Slob en Frits de Lange. Het voorlopige werkthema is: Hoe is de toekomst 
van de kerk en hoe zou de OVG dat kunnen oppakken? 
 
Rondvraag. 
 
Henk Bodewitz zou het mooi vinden dat in het lustrum duidelijk wordt hoe de OVG de komende 25 
jaar verder zou moeten. “Willen we kerk zijn of willen we oecumene zijn?” 
 
Adriana Kelling heeft behoefte aan meer duidelijkheid over onze identiteit, naar binnen en naar 
buiten toe. 
 
Liesbeth Fransen constateert dat er bij de congresmedewerkers niemand uit de OVG zit. Diet 
Kunst licht toe dat hiervoor gekozen is juist vanwege de diversiteit van het programma. De 
bijdragen van de buitenstaanders kunnen een inspiratiemoment voor de OVG betekenen. 
 
Om 21.45 uur sluit JR, onder dankzegging voor de aanwezigheid en de bijdragen, de vergadering. 
 
Koos van Huis 
23 april 2016  
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Bestuursverslag  
 
Ook in 2016 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.  
 
Terugkijkend op 2016 springt als eerste het 25-jarig jubileum in het oog. Met een feestavond, een 
jubileumviering, een jubileumboek en een symposium is daar op zeer uiteenlopende manieren 
aandacht aan besteed. Veel Pepergangers waren betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering 
van de activiteiten of waren als deelnemer aanwezig. Met name in een aantal bijdragen in het 
jubileumboek werden ook zorgen uitgesproken over het voortbestaan van de OVG en gaven de 
auteurs aanbevelingen met het oog op de toekomst. Het bestuur neemt die ook zeker ter harte. 
Verderop in dit jaarverslag zal blijken hoe. 
 
Nieuw in het bestaan van de OVG is het instellen van een wisselplaquette. Die zal eens in de vijf 
jaar of eerder doorgegeven worden aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft 
voor de OVG. Dat geldt in hoge mate voor Hans Roldanus, die als eerste de onderscheiding 
uitgereikt heeft gekregen. Zonder zijn inzet, toewijding en ervaring zou de OVG de afgelopen 25 
jaar waarschijnlijk niet overleefd hebben en zou de OVG niet die plaats in kerkelijk Nederland 
ingenomen hebben, die de OVG nu heeft. 
 
Tijdens het jubileumsymposium kwamen drie onderwerpen aan de orde, die het verdienen verder 
uitgewerkt te worden. De onderwerpen waren: 1. Hoe en in welke vorm leeft het beeld van het 
goddelijke in de OVG? 2. Wat is de betekenis van de OVG voor de stad? 3. Oecumene, mystiek en 
rituelen als samenbindende elementen in de liturgie van de OVG. 
In het jaarrooster met de vieringen voor 2018 komen deze onderwerpen terug. 
  
In de elf bestuursvergaderingen waren er altijd voldoende onderwerpen om over de taakstelling 
uitgebreid met elkaar van gedachten te wisselen.  
Zo kwam regelmatig de situatie van onze theologische medewerker Annemieke ter Brugge ter 
sprake. We zijn haar zeer dankbaar voor haar grote inzet voor de OVG. Het werk is echter 
nauwelijks te doen in het aantal uren dat ze voor de OVG in dienst is. Gelukkig was een kleine 
uitbreiding van haar baanomvang mogelijk. Gezien de penibel wordende financiële situatie van de 
OVG kan het bestuur helaas niet nog meer doen. 
 
In 2016 hebben we afscheid genomen van Chris van Bruggen, een van de grondleggers van de 
OVG. In de Peperclip van januari 2017 heeft een toelichting gestaan op het ontslag dat Chris 
genomen heeft. Het bestuur betreurt het dat er blijkbaar geen andere oplossing mogelijk was. 
 
In het jaarverslag over 2015 is al geschreven over de invoering van de nieuwe oecumenische 
liedbundel ‘Zangen van Zoeken en Zien’ in onze vieringen. Ook in 2016 heeft de liedbundel 
regelmatig op de agenda gestaan. Tijdens de zomer-vieringen is er uit ZZZ gezongen. Niet tot 
ieders genoegen. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om met een eenvoudiger 
computerprogramma de liturgie te maken. Als we die techniek onder de knie hebben, zal dat 
gecombineerd worden met de invoering van ZZZ.  
 
Een maandelijks vast punt op de agenda zijn natuurlijk ook de financiën. 2016 is een van de 
weinige jaren in het bestaan van de OVG dat met een tekort afgesloten moest worden. Dit is een 
zorgelijke ontwikkeling. Steeds minder OVG-ers houden de OVG financieel op de benen. Hoe lang 
houden we dat vol?  
Gelukkig is er geen sprake van een acute financiële nood. Door de reserveringen in het verleden 
kunnen we het desnoods een jaar zonder inkomsten uitzingen. Dit is natuurlijk verre van ideaal. In 
het hierna volgende verslag van de penningmees-ter gaat hij uitgebreid in op onze financiële 
situatie. 
Om te voorkomen dat we in tijdens onze vergaderingen in ‘regeldingen’ bleven hangen, hebben we 
bewust een inhoudelijk punt steeds als eerste op de agenda gezet. In 2016 spraken we regelmatig 
over onze visie op de toekomst van de OVG. 



We stelden ons daarbij de vraag: Wat en wie heeft de OVG nodig om eigentijdse, creatieve 
vieringen te maken? 
De vieringen vormen het hart van de OVG. Tegelijkertijd is het moeilijk om verbinding te maken 
met de nieuwe generatie. Dit komt misschien wel, omdat de geloofstaal voor velen niet meer  zo 
vanzelfsprekend is als voor de oudere generatie. Toch willen we het verhaal doorvertellen, staande 
in de joods-christelijke traditie maar ook te midden van de omringende maatschappij. Doel van ons 
samenkomen is om elkaar te inspireren en geïnspireerd te raken om van daaruit naar buiten te 
kunnen treden om wat je beweegt vorm te geven in de contacten met anderen. 
Knelpunten die we binnen de Peper ervaren, zoals een afkalvend draagvlak, een vergrijzend 
publiek en moeilijk bereikbare jongeren, zijn niet typisch Peper-problemen, maar eerder 
maatschappelijk van aard. Dat maakt het extra moeilijk om ze structureel op te lossen. 
Wel Peper-eigen is het aandachtspunt: visie op oecumene.  
Onze interim-voorzitter Janita Rutgers (in september werd zij afgelost door Ben Hanewinkel) heeft 
daarvoor de notitie “Van Liturgische Werkplaats tot Oecumenische Geloofsgemeenschap” 
geschreven. 
We hebben meerdere keren daarover gesproken. Dat heeft ertoe geleid dat er een commissie is 
samengesteld met als opdracht om met voorstellen te komen voor de ontwikkeling van de OVG 
voor de komende vijf jaar. Als leidraad voor de commissie gelden 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 infra structuur 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. 

 Er zijn diverse functies in het bestuur (in brede zin) van de OVG. De OVG-gemeenschap roept  
 daartoe mensen op en mandateert hen. Ieder in een dergelijke functie is dienstverlenend aan  
 de gemeenschap en wordt geacht deze te dienen in de brede zin van het woord. 
 
De commissie heeft als opdracht gekregen om rond de zomervakantie 2017 met een advies te 
komen. In het najaar wordt er dan een middag/avond belegd waarvoor de hele Pepergemeenschap 
uitgenodigd wordt om mee te praten. 
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 2017 ook zo mag blijven. 
 
Bestuur OVG 
Ben Hanewinkel voorzitter 
Koos van Huis secretaris 
Cees Meinders penningmeester 
Rita Rouw  
Riewinga Wierenga-Schuil 



Financieel verslag 
 
De exploitatierekening is opgesteld op basis van de ontvangsten en uitgaven van het jaar op de 
financiële rekeningen.  
Betalingen en ontvangsten, waarvan de exacte omvang aan het einde van het jaar bekend zijn, 
worden nog in het verslagjaar verantwoord. 
Zo zijn er nog toezeggingen over 2016 welke na het lopende boekjaar nog binnen zullen komen.  
 
BALANS 
 

         

Activa 2016 2015 2014   Passiva 2016 2015 2014 

                  

Inventaris:     Eigen vermogen 12.209 12.467 11.824 

- vleugel en 
piano 6.720 3.750 4.250      

afschrijving 720 500 500      

 6.000 3.250 3.750      

Aandelen 
Oikocredit 50.171 10.945 10.780        

Rabobank 
Spaarrekening 14.000 25.033 25.000  

Te betalen 
doelcollectes 3.434 0 0 

Rabobank 7.735 13.858 11.743   

Vooruit 
ontvangen 
bedragen 2.840 2.000 3.520 

INGbank 0 226 2.382   
Nog te betalen 
kosten 0 1.009 3.734 

ASN Bank 20.000 57.135 56.394   
Voorziening vaste 
lasten 70.000 70.000 68.500 

Nog 
ontvangen 
bijdragen over 
2016 1.720     

Reservering 
GemeenteZondag 
en 25-jarig 
jubileum 0 5.000  5.000  

        

Reservering 
Veranderingen 
Website 1.500  1.500  1.500  

      

Vernieuwingen 
Inrichting en 
Liturgie 9.643 13.471 15.971 

Totaal 99.626 105.447 110.049   Totaal 99.626 105.447 110.049 

 
  



Toelichting 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. In het lopende boekjaar is € 220 afgeschreven. In de komende jaren wordt er 
jaarlijks € 375,- afgeschreven. 
De vleugel en piano komen voor de boekwaarde op de balans te staan. 
De boekwaarde per 31-12-2016 bedraagt: € 2.750,- voor de vleugel en € 3.250,- voor de piano. 
 
De OVG handelt al haar financiële transacties vanaf 1 januari 2015 via de Rabobank af. 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 in 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 bezittingen van OVG 
ondergebracht. In het afgelopen boekjaar heeft een verschuiven van de gelden plaatsgevonden 
zodat het grootste gedeelte van het tegoed nu bij Oikocredit is geplaatst. 
 
Toelichting Passiva 
 
Het totale eigen vermogen is in 2016 uitgekomen op € 12.209, -. 
Door de afschaf van de oefenpiano in de Columnakerk is het vermogen vrijwel gelijk gebleven 
ondanks een verlies over 2016. 
 
Vooruit ontvangen bedragen 
 
Er is een bedrag van € 2.840,- opgenomen op de balans. Dit betreft vooruit ontvangen vrijwillige 
bijdragen die betrekking hebben op het boekjaar 2017. 
 
Nog te betalen kosten. 
 
Er waren aan het eind van het boekjaar geen openstaande rekeningen. 
 
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. Voor 2016 is geen bedrag 
toegevoegd aan deze reservering. De dekking is ruim voldoende. 
 
Reservering Jubileumviering 
 
Door de jubileumviering zijn de gereserveerde gelden opgenomen. Het jubileum is binnen het 
begrote bedrag van € 5.000,- gebleven. 
 
Reservering aanpassing Website 
 
Er bestaan nog steeds plannen om de website van de OVG uit te breiden met de afgeschermd 
gedeelte voor betrokkenen. Op dit gedeelte kunnen voorbereidings-groepen communiceren, 
overwegingen geplaatst worden, enz. De begroting hiervoor is € 1.500,-.  
 
 
 
 



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 is € 3.828,- besteed voor aanschaf van een oefenpiano en de aanschaf van een 
headset in de Pepergasthuiskerk. Deze headset is de eerste aanschaf om de geluidskwaliteit te 
verbeteren. Verwacht wordt dat in het boekjaar 2017 meer wordt aangeschaft voor deze 
verbetering. 
 
EXPLOITATIE OVERZICHT  

          

  Begroting Realisatie Realisatie Realisatie 

  2017 2016 2015 2014 

       
Vrijwillige Bijdragen 62.000 60.348 63.678 61.300 
Collecte OVG 6.200 6.124 6.025 5.764 
Rente 800 1.000 995 960 
Overige ontvangsten 400 770 647 14.203 
Overige inkomsten 0 2.594 0 1.750 

Inkomsten 69.400 70.836 71.345 83.977 

      

Theologische medewerkers 32.600 32.008 30.245 23.778 
Muzikale ondersteuning 15.000 15.401 13.984 14.069 
Huisvesting 14.050 13.493 13.778 13.142 
Vieringen* 6.350 7.509 5.926 6.697 
GO Groepen** 1.975 1.998 1.074 1.208 
Aanpassing Website 0 0 0 1.500 
Toevoegen voorzieningen 0 0 1.500 3.445 
Afschrijving vleugel en piano 875 720 500 500 
Overig *** 3.450 3.435 3.694 3.507 
Gemeenschapsactiviteiten 0 0 0 2.500 
Vernieuwingen Inrichting en Liturgie 0 0 0 13.383 

Uitgaven 74.300 74.564 70.701 85.258 

     

Operationeel Resultaat -4.900 -3.728 644 248 

Buitengewone baten/lasten   5.000  

Resultaat -4.900 -3.728 5.644 248 

 
*) overwegingen en materiaal 
**) Kinderen, Jongeren, Presbyters, 
Pastoraat, Einden der Aarde, 
Collecte en Publiciteit     
***) administratie, vergaderen, onvoorzien, ed. 
       

 
Het boekjaar 2016 is afgesloten met een negatief resultaat van € 3.728.  
 
Toelichting Baten 
 
De totale inkomsten zijn ten opzichte van 2016 afgenomen met € 509. 
 
De jaarlijkse (vaste vrijwillige) bijdragen over 2016 zijn € 3.330 lager dan 2015. 
De bijdragen zijn al enige jaren vrijwel op gelijke hoogte terwijl de kosten elk jaar stijgen. Doordat er 
geld over is gebleven van een legaat na het vervaardigen van de vierde doek voor de Peper en het 
jubileum binnen de begroting is gebleven is het tekort niet erg groot geworden. 
 



De deurcollectes, die bijdragen tot de instandhouding van de vieringen van de OVG, bedroegen € 
6.124. De deurcollectes vertonen elk jaar een lichte stijging. 
 
Naast de deurcollectes is in 2016 een bedrag van € 16.716,- aan doelcollectes ingezameld. Dit was 
bijna € 1.000,- lager dan 2015. 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 geen rekening was 
gehouden met een 13

e
 maand. 

De kosten van de musici hangen samen met de muzikale begeleiding van de zondagse vieringen en 
bijkomende kleine uitgaven voor dit doel. In 2016 zijn door een aanpassing van de vergoedingen 
voor de musici de kosten gestegen met €1.417. De kosten van de huisvesting zijn in 2016 gestegen 
door een huurver-hoging per juli jl. van 2,5% van de Pepergasthuiskerk en een verhoging van € 5,- 
per repetitie in Gereformeerde Columnakerk aan de Rembrandt van Rijnstraat in Groningen. 
 
De huisvestingskosten in 2016 zijn als volgt opgebouwd. 
Huur kerk   € 11.773 
Huur Columnakerk  €   1.720 
Totaal    € 13.493 
 
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. Ook de kosten voor de kleine aanschaffen is eenmalig sterk gestegen door 
vervanging van gebroken bekers en opbergkasten in de Peper en in de Columnakerk. 
 
De specificatie is als volgt:  
Uitgaven overwegingen  €  3.236 
Uitgaven liturgieën  €  1.747 
Overig    €  1.390 
Bijdrage Raad van Kerken €     250 
Kleine aanschaffingen  €     886 
Totaal    €  7.509 
 
De uitgaven van de GO groepen kwamen uit op het bedrag wat was begroot. 
 
Aan het 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 zal elk jaar € 375 worden 
afgeschreven. Voor 2015 is hierop eenmalig € 220 afgeschreven. De boekwaarde van de vleugel is 
per 1 januari 2017 € 2.750 en voor de piano € 3.250. 
 
Onder overige posten vallen de posten: administratiekosten, bankkosten, vergaderkosten, 
belastingen, drukwerk en de kosten voor de Peperclip. 
Deze overige kosten liggen plm. € 500,- lager dan was voorzien omdat er geen beroep is gedaan op 
de post onvoorzien van € 500. 
  



Collectegroep 
 

De collectegroepleden zijn: Marijke van der Stigchel, Kees Sikkema en Albert Meems. Brecht 
Gerbrandy heeft haar werkzaamheden voor de groep beëindigd.          
We komen 3 à 4 keer per jaar bijeen en bekijken dan het jaarrooster van de Peper, en verdelen per 
viering de taken om te zorgen dat er een collectevoorstel komt. 
De week voor de collectegroepvergadering wordt de voorbereidingsgroepen van de komende tijd 
gevraagd waar hun viering over gaat en of ze zelf (al) een collectedoel hebben voor hun viering. 
We bekijken dan het thema van de vieringen en doen met elkaar suggesties voor een mogelijk 
collectedoel voor het komende kwartaal, en verdelen wie van ons dit begeleidt. 
Een van ons neemt contact op met de desbetreffende voorbereidingsgroep waar nog geen 
collectedoel is en doet een voorstel. 
Daarnaast proberen we in de 40-dagentijd te collecteren voor Vrienden van Makeni, Epafras en 
Yasap en rond de Kerst wordt er gecollecteerd 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 doen wij het. 
Eens per kwartaal publiceren wij de resultaten van de collecte in de Peperclip. 
 
Namens de collectegroep, Albert Meems 
 
Commissaris van dienst 
 
Ruim een jaar geleden heeft Wim Broersma als coördinator van de Commissaris van dienst 
besloten om met de verantwoordelijkheden als coördinator te stoppen. 
Hij heeft dit ongeveer 15 jaar en met veel plezier gedaan en altijd betrokken. Daarvoor dank omdat 
deze taak een belangrijke is als voorbereiding op de vieringen! Nogmaals dank daarvoor Wim! 
 
De coördinatie is over genomen door Kees Wierenga en Hans Bodewes. De lijst met 
werkzaamheden zijn bijgesteld e/o aangevuld waar dit ons belangrijk leek. Dit om de commissaris 
van dienst te zijn om de taken goed te kunnen uitvoeren. Het is een overzichtelijke lijst geworden 
waar sinds kort het gebruik van de headset is toegevoegd. 
 
Er zijn dit jaar een paar commissarissen gestopt, dit vaak na meerdere jaren actief te zijn geweest! 
Gelukkig zijn er ook meerdere mensen bereid gevonden om als commissaris mee te draaien in het 
rooster. Op dit moment hebben we ongeveer 25 mensen op het rooster staan die twee keer per 
jaar dienst hebben. Dit gebeurt op basis van een zelf regulerend rooster.  
Gelukkig zijn er weinig mutaties in dit team! 
Kees Wierenga - Hans Bodewes 
 
Einden der Aarde 
 
De werkgroep bestond begin 2016 uit zes leden. Al vrij snel hebben twee leden ons verlaten en 
hebben we een ex-lid weer mogen begroeten. Op 31-12-2015 bestond de werkgroep uit vijf leden: 
Betty de Groot, voorzitter; Roel van der Steen, secretaris; Luuk Boiten en Albert Meems en Tjitske 
van der Meulen. 
 
De werkgroep heeft dit jaar vijf keer regulier vergaderd. In het najaar zijn we een aantal keer bij 
elkaar geweest om de viering van 20 november 2015 voor te bereiden. Het verhaal van de 
Barmhartige Samaritaan, in de serie Mooiste Bijbelverhalen, deed een appèl op ons om niet voorbij 
de ander te lopen maar hem of haar te zien. Vooral het filmpje maakte indruk. 
 
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 economie. We lazen samen 
het boek “Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers’ van Bregman en Frederik. De 
begrippen ‘verdienen’ en ‘eigendom’ kregen een breder perspectief. 
 



De werkgroep heeft een bijdrage aan het jubileumboek van de OVG voorbereid en geschreven. 
Ook hebben we Pepergangers op de feestavond van de OVG een kijkje in de groene toekomst van 
de Pepercamping gegeven. 
 
We  onderhouden voor de OVG contact met Makeni in Zambia. Via nieuwsbrieven en contact met 
de Nederlandse vertegenwoordigers blijven we op de hoogte van het reilen en zeilen. Ook Yasap 
(West Timor) en Bembakery hebben onze aandacht.  
 
Twee leden zijn naar de jaarlijkse inspirerende ontmoetingsdag van Kerk in Aktie (PKN) geweest. 
Een direct gevolg is de inzamelingsactie die in september is gestart. Oude kaarten, maar ook 
allerlei ‘afval’ dat gerecycled kan worden, leveren geld op voor diaconale doelen wereldwijd.  
De inzameling voor de Voedselbank wordt door werkgroepleden georganiseerd. Gelukkig zijn er 
nog steeds Pepergangers die houdbare producten doneren. 
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 samen bij de Happitaria (dit maal in de Peperstraat) het jaar afgesloten.  
 
En dan ook nog:  

 De jaarlijkse lunch (voorheen Wereldmaaltijd) in oktober met producten uit de Pepertuin  

 Verkoop in november-december van Wereldwinkel – Fair Trade producten  
 
 
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. 2 leden van Einden der Aarde organiseren de inzameling in de OVG middels kratten 
waarin Pepergangers elke week een paar boodschappen kunnen doneren, en een aantal 
vrijwilligers die dit elke zondag klaarzetten. 
 
Gastheer/gastvrouw 
 
In de Peper zijn wekelijks twee gastheren en/of gastvrouwen aanwezig. Zij verwelkomen de 
mensen aan de deur en delen de liturgie uit. Ze zijn na de viering aanspreekpunt voor gasten in de 
Peper en staan  bij de ontmoetingstafel in de koffiekamer. Ze zijn herkenbaar aan een naamplaatje 
met het OVG-logo. 
De groep bestaat uit een kleine 40 vrijwilligers. Er is weinig verloop. Per 'schooljaar' wordt er een 
rooster opgesteld. 
 
Lida Weeda  
 
Jongerengroep 
 
In 2016 hebben er voor het eerst in jaren een aantal oudere meiden afscheid genomen van de 
jongerengroep. In de jaren ervoor was er wel steeds wat nieuwe instroom, maar eigenlijk 
nauwelijks uitstroom. De groep die er was voelde onderling een grote verbondenheid en dat 
maakte dat de motivatie om te komen heel erg lag in de ontmoeting met elkaar. Met het wegvallen 
van een aantal van deze meiden (die begonnen met een studie, gingen verhuizen en een nieuwe 
fase van hun leven in gingen) moest er binnen de groep een nieuw evenwicht worden gevonden. 
Dat ging en gaat niet van de ene op de andere dag. We verwachten immers naast de ontspanning 
ook met zekere regelmaat inspanning van de groep. Nieuwe jongeren moeten er hun plaats nog 
vinden. Wij als leiding stimuleren de integratie van de nieuwe jongeren in de hoop dat ze zich snel 
thuis zullen voelen. Praktisch betekende dit alles dat we niet altijd tegemoet konden komen aan de 
vragen die er vanuit de gemeenschap naar ons toe kwamen. We hopen dit in de toekomst wel 
weer meer op te kunnen pakken.  



Op moment van schrijven hebben we net ons jaarlijkse kloosterweekend achter de rug. Dit jaar 
hadden we als thema ‘teambuilding en samenwerking’. Waarover later meer.  
 
De groep bestaat op dit moment uit zo’n 15 jongeren tussen de 12 en 17. We communiceren met 
name via een whatsappgroep (om onduidelijke redenen de Kippenstok genaamd) maar ook via 
facebook. Met een zekere regelmaat is er een jongere in het buitenland, zoals Emma Wiebenga in 
Duitsland voor stage en Marchien Boonstra in Noorwegen voor opleiding. We zien dat de 
betrokkenheid, ook van de ‘afgemelde’ jongeren, toch nog steeds blijft. 
 
Wat is nou de meerwaarde van een groep als deze? Wij denken allereerst dat het een plek is waar 
jongeren kunnen praten over thema’s die ze anders niet zo snel zouden bespreken. Denk aan 
verdraagzaamheid, dankbaarheid. Het zijn niet altijd direct geloofsgerelateerde zaken. Een aantal 
jongeren heeft aangegeven veel moeite met geloven te hebben, zij hebben daarover een kritische 
mening. Een tweede belangrijk aspect is het kunnen delen van datgene wat ze bezighoudt. 
Meermalen hebben we meegemaakt dat het kan gaan over verdrietige dingen, problemen in hun 
leven. Dat ze dat dan toch willen en durven neerleggen in deze groep bevestigt voor ons de 
waarde van het samenzijn. 
 
En in 2016 heeft Chris Gerlagh na jarenlang deel te hebben uitgemaakt van de leiding het stokje 
doorgegeven aan Jan de Jong. We zijn heel blij dat Jan deze uitdaging aan is gegaan! 
 
Ook in 2016 hebben we geprobeerd ontspanning en inhoudelijke activiteiten af te wisselen. Een 
opsomming van de activiteiten: 

 Januari – voorbereiding van de jongerenviering 

 Februari – jongerenviering over het thema “Verdraagzaamheid” 

 Maart/april – reis naar Taize met ongeveer 10 jongeren, dit vanwege examens  
 en ziekte 

 Mei – bijpraten over hoe het met iedereen gaat 

 Juni – afscheid van Chris Gerlagh als leiding met een gezellige avond bij hem  
 thuis en een dropping tot diep in de nacht. We kwamen allemaal weer veilig  
 aan… Tegelijk afscheid van een aantal aankomende studenten. 

 September – voorbereiding op het jubileumfeest, spandoeken gemaakt en  
 teksten bedacht 

 Oktober – jubileumfeest OVG in thema ‘camping’ 

 November – thema-activiteit over Godsbeelden. Aan de hand van voorwerpen  
 en foto’s hebben we gepraat over hoe jij God en geloof ziet. Ook hebben we  
 lichtwensen voor kerst geformuleerd en gesproken over Licht krijgen en  
 doorgeven. 

 December - Hebzuchtspel in teken van Sinterklaas 
 
Mochten er vragen zijn dan kan altijd contact opgenomen worden met één van ons. Ook tips voor 
de activiteiten zijn welkom.  

 
Met vriendelijke groet,  
Mariëtte Bork s.f.roosjen@hetnet.nl 
Jan de Jong jandejongroden@gmail.com 
Annemiek Werkman annemiekwerkman@home.nl 
 
De Koffiegroep 
 
In dit verkiezingsjaar beginnen we met een in Haagse kringen gebruikelijke opmerking. “In het 
afgelopen jaar hebben we dankzij de welwillende medewerking van zeer veel enthousiaste 
medewerkers de prijs/kwaliteitsverhouding  van ons wekelijks genuttigde kopje koffie/thee  op peil 
kunnen houden, dit stemt ons tot vreugde”. Wat ons zorgen baart, is de toestroom van nieuwe 
vrijwilligers, 

mailto:s.f.roosjen@hetnet.nl
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Onlangs hebben we de medewerkers een e-mail kunnen sturen met daarin de mededeling dat 
voortaan onze voorraad in een afgesloten kast op zolder staat, Nu kunnen we u opnieuw 
mededelen dat ook alweer tot het verleden behoort. Met  de beheerder is overlegd en ons 
aangeboden de prachtige oude kast in de koffiekamer, dus vanaf nu is de gang via die akelige trap 
naar de zolder verleden tijd. De gehele voorraad staat nu in deze kast. Sleutel ligt in de lade. 
We hebben een zeer goed jaar gehad met weinig problemen, en waren  ze er wel, dan werden ze 
snel opgelost, We hopen ook het komende jaar weer met veel plezier voor dat o zo belangrijke 
drankje op de zondag te kunnen zorgen, mits er voldoende medewerkers zijn. en dat doen we met 
ons allen. 
 
Rie en Jacob Veenhoff 
 
Pastoraatsgroep 
 
De pastoraatsgroep is een actieve groep in de Peper die achter de schermen haar werk doet. 
Tijdens onze vergaderingen bespreken we signalen die we hebben ontvangen over Pepergangers. 
Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over overlijden van een naaste, ziekte, eenzaamheid of grote 
veranderingen. We besluiten in welke vorm we daar aandacht aan geven. Deze aandacht kan 
vorm krijgen in een gesprekje na de viering, een telefoontje of een e-mail. Ook kan iemand van de 
pastoraatsgroep op bezoek gaan, we kunnen een kaart sturen namens de Peper of de bloemen uit 
een viering sturen. 
 
In juni nodigden we de pastorale kring uit voor een ontmoeting. In 2016 werden veel nieuwe 
mensen lid van de pastorale kring. Deze ontmoeting was daarom vooral gericht op elkaar leren 
kennen en de doelen van de pastorale kring. 
 
In de Peperclip introduceerden we het Pastorale Prikbord (PP), een prikbord voor vraag en aanbod 
van diensten. De gedachte hierachter: we zijn samen het pastoraat in de Peper, we kunnen elkaar 
helpen. 
 
Wim Broersma nam afscheid van de pastoraatsgroep. Corrie van der Zee komt ons versterken. 
 
In principe gaat de pastoraatsgroep ervan uit dat mensen zelf aan de bel trekken om als ze 
pastoraat nodig hebben. We zien echter dat het niet altijd zo werkt. In 2017 wil de pastoraatsgroep 
zich verdiepen in “verborgen vragen”. Vragen van mensen die niet meer in staat zijn om vragen te 
stellen of dat niet durven. Wij denken dan bijvoorbeeld aan mensen die dementerend zijn. Vragen 
die bij ons leven zijn: Hoe kunnen wij hen herkennen? Welke vragen hebben zij? Hoe kunnen we 
hen nabij zijn? Hoe kan de gemeenschap hen nabij zijn? 
Mooie vragen om mee aan de slag te gaan. 
 
Karin Heesen 
  
Pepergasthuiskoor 
In 2016 heeft het koor aan 25 (dat is zo ongeveer de helft van alle) vieringen meegewerkt. Naast 
het opnieuw uitvoeren van veel  geliefde en reeds langer bekende liederen, heeft het koor dit jaar 
flink wat nieuwe liederen mogen introduceren. Vooral rondom de grote feesten, en zeker ook m.b.t. 
de jubileumviering van 2 oktober heeft het koor voor veel vernieuwing kunnen zorgen.  
Martijn Jager is sinds enige tijd met regelmaat actief in vieringen; in 2017 zal hij ook vieringen met 
het vrijwilligerskoor gaan leiden als cantor. Chris van Bruggen heeft het team van musici verlaten, 
zodat dit  nu bestaat uit Wim Opgelder, Peter Rippen, Anneke v.d. Heide en Martijn Jager. In 
november heeft het koor (bij wijze van speelse actie) gezongen op het NS-station te Groningen; we 
zongen een aantal liederen uit Taizé, die door voorbijgangers mochten worden meegezongen. 
Liederen voor onderweg! Onlangs is het koor ook buiten de Peper uitvoerend actief geweest. Op 
zaterdagmiddag 21 januari hebben we, op aanvraag, in de mooie abdijkerk van Aduard een uur 
lang liederen van Oosterhuis gezongen voor en met een groep kerkelijke vrijwilligers uit Zuidhorn. 
Het was voor alle betrokkenen een mooie middag en voor herhaling vatbaar. Dat willen we als koor 
ook wel, om zodoende de liederen waar wij warm voor lopen, onder de aandacht te brengen van 



een groter publiek. Wij geloven dat we op deze wijze kunnen bijdragen, de Peper ook gezicht naar 
buiten te geven. 
Voor 2017 bestaan er geen specifieke plannen, behalve dan het voornemen, op een goede en 
betrokken wijze te blijven musiceren. 
 
Wim Opgelder 
 
Peperclip  
 
1.  Terugblik op de activiteiten in 2016 
De Peperclip verscheen in 2016 zeven keer. Peperbezoekers en Peperpassanten ontvingen 192 
pagina’s informatie over alles wat er in en rondom de Peper speelt. Per nummer leverden ± 30 
mensen kopij aan.  
 
In de periode 2013 – 2016 deden ± 80 Pepergangers mee aan de rubriek ‘Gezichten hebben 
namen’. 
 
De Peperclip verschijnt ‘standaard’ in een oplage van 150 exemplaren. Vanwege het jubileum was 
de oplage in 2016 meestal 175 – 200 exemplaren. 
 
De Peperclip digitaal 
Pepergangers kunnen de Peperclip, desgewenst, digitaal ontvangen. Zo’n 40 lezers hebben 
gekozen voor deze optie. Ze ontvangen de clip zelf niet digitaal, omdat menige mailbox daarvoor te 
klein / te vol is. Ze ontvangen op de dag van publicatie het bericht ‘je kunt de nieuwe Peperclip  
vinden / lezen / downloaden via de website van de OVG. 
 
Werkwijze redactie 
De redactie bestaat uit 2 personen. Onderling verdelen we, per nummer, wie de ‘lead’ heeft. We 
redigeren aan de hand van een lezersgericht, herkenbaar en overzichtelijk format. Elke Peperclip 
wordt inhoudelijk èn stilistisch gecheckt door beide redacteuren. 
 
Jubileumtint 2016 
De redactie heeft het jubileumjaar 2016 uiteraard cachet gegeven. Hoe? 

 5 nummers verschenen in een kleurrijk jubileumjasje; 

 16 mensen (OVG-medewerkers, oud-OVG-medewerkers en extern–OVG- 
 betrokkenen) schreven een jubileumcolumn. Alle columns zijn opgenomen en  
 ‘vereeuwigd’ in het Peper-Jubileum-Boek ‘Een feest om te vieren’. 
 
Veranderingen/plannen voor 2017 
Wijziging redactie  
Met ingang van het mei-nummer 2017 vindt wisseling van de wacht plaats. Dan nemen Hugo 
Boonstra en Nelleke van Vliet het redactie-stokje over. 
 
Pepercliprubrieken 
In 2017 continueert de redactie de gewaardeerde rubriek ‘Gezichten hebben namen’. Daarnaast 
wil de redactie nieuwe en aansprekende rubrieken introduceren, zoals: 

 een regelmatig terugkerende Peper-Columnist (momenteel columnist  
 Bolledomus); 

 een kinderpagina; 

 het Pastorale Prikbord, ontstaan dankzij de pastoraatsgroep; 

 en wie weet wat er nog meer ontstaat? 
 
Tot slot 
De Peperclip, digitaal en op papier, is een belangrijk informatie-en pr-kanaal, zo blijkt uit de 
regelmatig positieve feedback.  
 



We bedanken alle kopij-leveranciers. 
We bedanken het OVG-bestuur voor het faciliteren van de jubileumvormgeving. 
We bedanken de jubileumcolumnisten èn de jubileumvormgever, die allemaal ‘gratis’ hun bijdrage 
leverden. 
 
De huidige redactie maakte 3½ jaar de Peperclip met veel genoegen. We wensen de nieuwe 
redactie veel succes met en vooral heel veel plezier bij leuk werk: het redigeren van DE CLIP . 
 
redactie Peperclip, 
Anne Hesseling & Aart Jan de Geus 
 
Pepertuin 
 
2016 was alweer het vijfde jaar ‘Pepertuin’ op het volkstuincomplex ten noorden van Vinkhuizen. 
De groep bestond uit: Brecht Gerbrandy, Corrina Doornkamp, Gwendolyn Ubbens, Janja Ridder, 
Marjoke Brenninkmeyer en Luuk Boiten. Gwendolyn Ubbens en Michelle Biesma zijn in de loop 
van het jaar gestopt. Er hebben zich inmiddels al weer enkele nieuwe deelnemers gemeld om in 
2017 ook mee te doen. 
 
De idee van de tuin is afkomstig uit de thema’s van de werkgroep “Einden der Aarde” en we willen 
dan ook nadrukkelijk contact houden met de Pepergemeen-schap. Dat realiseren we door het 
inbrengen en aanbieden van oogst in de koffiekamer, berichtjes in de Peperclip, uitnodiging voor 
tuinbezoek op een Open Dag en een lunch in de koffiekamer in het najaar. 
We stonden er dit jaar weer 16 keer met onze oogst en daar hebben steeds veel Peperbezoekers 
belangstelling voor. Ook bezoekers “van buiten” zijn vaak verrast en positief. 
In een interview in KerkinStad in november vertelde Brecht Gerbrandy over de Pepertuin en haar 
ervaringen. Overigens zijn er in de stad meerdere kerken, waar iets wordt gedaan met duurzaam 
voedsel, tuinen en gezamenlijke maaltijden.  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*De gevraagde bijdrage in de koffiekamer is vrijwillig en in eerste instantie bedoeld voor het dekken 
van onze onkosten. Er kon weer €100 worden overgemaakt voor het werk van de Voedselbank. 
 
Luuk Boiten (begeleider tuingroep) 
 
Presbyters 
 
De presbytergroep bestaat uit vijf personen: Sietse Wijnstra, Ditty Verveda, Bep Donner, Mathilde 
Cleveringa (sinds januari 2016) en Bert Bennink (vanaf februari 2017). Wij komen één keer per 6 
weken bij elkaar.  
 
In het afgelopen jaar zijn we betrokken geweest bij twee sterfgevallen en één doopviering. 
Daarnaast is er vanuit de presbyters meegewerkt aan de gezamen-lijke viering met het GsP en 

Uitgaven 
Tuinhuur/contr. 123 
Compost,etc. 20  
Frezen  20 
Div.materiaal 40 
Zaad,planten 80 
P-lunch  15 
Diversen 22 
Voedselbank* 100 
  ---- 
  420 
 

 

Financiën 
Saldo 2015  206 
 
Inkomsten 
Bijdragen koffiekamer* 272 
Bijdrage St.OVG 123 
P-lunch     15 
   ------ 
   616 
 
Saldo 1-1-2017  €196 

 



aan de gezamenlijke binnenstadsviering in de Nieuwe Kerk. Verder is er het afgelopen jaar een 
aantal andere zaken aan de orde geweest, bijvoorbeeld: 

 er is een lijst van mogelijke dopers aangelegd 

 er is een presbyter met bijzondere opdracht aangesteld (Corrie Broersma), die  
 zo nodig in geval van overlijden kan inspringen 

 de mogelijkheid om ‘wensen bij overlijden’ kenbaar te maken is opnieuw onder  
 de aandacht gebracht 

 er is een aanzet gegeven voor een nieuwe ‘jonge-oudergroep’. 
Ten slotte heeft de presbytergroep intensief gezocht naar nieuwe leden, ook omdat sommigen van 
ons alweer vele jaren meedraaien.  
 
Namens de presbyters, 
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 uit: 

 Hans Tulp (trekker) 

 Teus van Laar  

 Frits Kelling 

 Wim Timmerman 

 Gijs Noorlander 

 Roel van der Steen 
Wim, Gijs en Roel houden zich vooral bezig met onderhoud en beheer van de OVG website. 
 
PR plannen en activiteiten in 2016 
 
Zichtbaarheid van de OVG 
De PR-groep heeft plannen ontwikkeld om de zichtbaarheid van de OVG – vooral in de stad 
Groningen – te vergroten. De zichtbaarheid van onze gemeenschap wordt vergroot door publiciteit 
rondom vieringen te geven. Aan de andere kant willen wij de OVG concreter zichtbaar maken bij 
de hoofdingang van de kerk aan de Peperstraat. Het is de bedoeling dat naast de kerkdeur een 
informatiebord wordt aangebracht. Dit bord geeft actuele informatie over “wie zijn wij?”, “wanneer is 
volgende viering?” en “waar gaat deze viering over? en (indien bekend) wie is de overweger?” 
Aangezien de Pepergasthuiskerk een monument is hebben wij toestemming nodig van zowel Lefier 
(eigenaar/exploitant) als de gemeente Groningen. Lefier heeft reeds maanden geleden akkoord 
gegeven. De gemeente wenst heel precies te beoordelen waar op de muur van de kerk het bord 
geplaatst wordt. Op dit moment ligt er bij Lefier een verzoek om bouwtekeningen (van voorzijde 
kerk) te mogen gebruiken voor precieze plaatsbepaling. 
 
Vernieuwing van de OVG website 
Bij het aantreden van de nieuwe PR-groep (medio 2015) hebben wij geconstateerd dat voor de 
OVG website dringend onderhoud en vernieuwing noodzakelijk is. Vooral het reeds 
geïmplementeerde besloten deel van de website is niet functioneel en biedt geen meerwaarde aan 
trekkers c.q. VB groepen. De PR-groep ontwikkelde een plan voor vernieuwing van de website. Dit 
plan is onderdeel van het OVG PR Projectplan, dat in het najaar van 2015 door het bestuur is 
goedgekeurd. De PR-groep heeft op basis van eigen ervaring en op basis van ervaringen van 
andere trekkers de behoefte aan digitale ondersteuning in kaart gebracht.  Rekening houdend met 
beperkte kennis van en ervaring met computers en informatiesystemen in onze gemeenschap 
hebben wij gekozen voor een eenvoudig systeem. Het nieuwe systeem is onderdeel van het 
besloten deel van de website, iedere gebruiker kan door middel van een wachtwoord toegang 



krijgen. Dit is belangrijk om misbruik door derden te voorkomen.  Het systeem biedt de 
mogelijkheid om op de website documenten te archiveren en met leden van je eigen (VB-)groep te 
delen. Het systeem is bedoeld  voor ondersteuning aan VB-groepen als ook aan groepen als 
Einden der Aarde, Pastoraat en Vieringen Overleg. Het systeem zal in de loop van het voorjaar 
klaar zijn.  
Een andere uitbreiding van het besloten deel van de website is de plaatsing van de 
PeperPractisch, de namen en adressenlijst van mensen die betrokken zijn bij onze gemeenschap. 
Gerard Molenkamp zal de PeperPractisch inhoudelijk beheren, hij is al jaren de man die ervoor 
zorgt dat de inhoud van de PeperPrac-tisch up-to-date is. De meest recente versie van de 
Peperpractisch zal voortaan op de website geplaatst worden.  
 
Publiciteit rondom jubileum en vieringen 
De PR-groep heeft vorig jaar meer publiciteit gegeven aan vieringen met een bijzonder karakter als 
ook aan het jubileum van de OVG. Zo verscheen in Kerk in Stad een interview met Chris van 
Bruggen en Ben Hanewinkel, beiden Pepergangers van het eerste uur. Publiciteit met betrekking 
tot vieringen richt zich op artikelen in Groninger Gezinsbode, Harener Weekblad en in mindere 
mate in het Dagblad van het Noorden. 
 
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 is aanspreekpunt voor de trekkers; geeft o.a. informatie door die van 
belang is bij het voorbereiden en uitvoeren van vieringen. De cantor vertegenwoordigt de musici.  
 
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; de 
ruimtelijke beperkingen van de kerk, zowel liturgisch als met betrekking tot de mogelijkheden voor 
de kindervieringen; de akoestiek van de kerk en koffiekamer en eventuele extra activiteiten 
aansluitend op de vieringen, zoals een voorgestelde filmmiddag, workshop, informatiemarkt, 
maaltijd.  
 
Het vo-klein bestond in 2016 uit:  
Annemieke ter Brugge, Liesbeth Fransen (secretaris), Con Hanssen, Wim Opgelder en Rita Rouw 
(voorzitter). Eind 2016 nam Con afscheid en heeft Nanno Evenhuis zijn taak overgenomen. 
Anoesjka van den Broek is ook een aantal vergaderingen aanwezig geweest, maar vanwege een 
nieuwe baan kon zij dit niet continueren.  
 
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 verantwoor-delijk trekker-zijn steeds minder 
populair wordt.   



 
Vieringenoverleg 2016 
Het VO van mei en september had als thema het jaarrooster. Het derde VO - in februari - ging, in 
het kader van ons 25 jarig jubileum, over  de kindervieringen; over de jongerenvieringen en over 
onze uitstraling naar de stad. Er kwamen vragen aan de orde als: Wat willen we als 
Pepergemeenschap uitstralen? Wat vinden we zo waardevol aan onze manier van vieren dat we 
het aan komende generaties en aan mensen van buiten willen laten zien? En, heel belangrijk, hoe 
realiseren we dat doel? Er kwamen veel ideeën naar voren die in de loop van het jaar waar 
mogelijk zijn uitgewerkt en/of verwerkt in het jaarrooster.  
Ideeën over hoe de OVG zou moeten vieren en welke elementen van belang zijn in een viering, 
lopen in de Pepergemeenschap uiteen. Als vo-klein proberen we aan deze verschillende wensen 
tegemoet te komen en tegelijkertijd de cohesie van het jaarrooster en het kerkelijk jaar te bewaken, 
als ook een verbindende ervaring tussen alle verschillende vieringen te creëren.  
 
Vieringen 2016 
Het thema voor het jaarrooster 2015-2016 was ‘Denken ... Doen ... Danken ... in zilver’. Voor 2016-
2017 is de leidraad ‘Onder de regenboog; op zoek naar Go(u)d’.  
Naast de doorlopende ‘gewone’ vieringen is er dit jaar (op grond van aangegeven wensen vanuit 
de gemeenschap) ruimte gegeven aan de volgende elementen:   

 Meer muziek. Dit is tot uitdrukking gekomen in een nieuw oratorium voor ons  
 jubileum; het organiseren van ‘hoogtij’ vieringen als Palmpasen, de Paaswake  
 en Kerstavond door het koor, maar ook door een viering met Byzantijns Koor mei 2016.  

 Contemplatief vieren. Er is geëxperimenteerd met vieringen waarin stilte een  
 grote rol speelde en met Taizé-vieringen.  

 Verbindingen met andere kerken/religies/instituten in de stad. Er is onder meer  
 gezamenlijk gevierd met de Immanuëlkerk en de GSp. Mede in het kader van  
 ons jubileumjaar waren er drie ‘wetenschapsvieringen’ met wetenschappers  
 van de Rijksuniversiteit Groningen.  

 Waar mogelijk sluiten we in 2016/2017 aan bij het stedelijk project ‘de 10  
 mooiste Bijbelverhalen’.  

 Ruimte voor ‘minderheden’. Kennismaking met voor een groot deel van de  
 Pepergemeenschap onbekende stromingen/invalshoeken als bijvoorbeeld  
 Vrouwelijke Theologie en Antroposofie.  

 ‘B-vieringen’. Vieringen met een kleine voorbereidingsgroep en een externe  
 overweger. Hier is gekozen voor ervaren en inhoudelijk aansprekende  
 overwegers uit verschillende kerkelijke tradities. Ook zoeken we in dit kader  
 aansluiting bij mensen die actief zijn in het maatschappelijk veld. Zo zijn bijv.  
 Karin van den Broeke - preses van de PKN - , Bram Grandia - voormalig  
 IKON-pastor -, Sytze Ypma - dominee in Scharnegoutum – Geeske Hovingh –  
 Rode Hoed en Nieuwe Liefde - bij ons te gast geweest.  

 Ruimte voor de kinderen en jongeren. De jongeren organiseren elk jaar een  
 jongerenviering en er is een jaarlijkse overstap-viering. Daarnaast proberen we  
 de ‘gewone’ viering en de kinderviering op elkaar aan te laten sluiten door  
 kinderinleidingen of terugkoppelingen/presentaties na de kinderviering. *  
 “Actieve” vieringen. Dit zijn vieringen waarin actief geprobeerd wordt aan te  
 sluiten bij maatschappelijke thema’s, bijv. de vieringen van Einden der Aarde.  
 Ook een actief zoeken naar een andere vorm van vieren zoals in april: een  
 ‘schilderviering’ met de hulp van Jan van Loon. 

 ‘Projectvieringen’. Dit is een cluster van aantal vieringen die inhoudelijk en wat  
 betreft voorstellen lied-/bijbelteksten wordt voorbereid door een inhoudsdes- 
 kundige. Daarnaast is er een ‘praktisch’trekker. De vieringen worden in een  
 gezamenlijke bijeenkomst met alle voorbereiders doorgesproken waarna ieder  
 zijn/haar eigen viering verder vorm geeft. Voorbeelden hiervan zijn de  
 zomervieringen en Advent. 
 
Liesbeth Fransen 



 
 
 

 
Groningen, 5 februari 2017. 

 
Aan het Bestuur van de Stichting Oecumenische Vieringen Groningen  
 
Op 3 februari 2017 hebben Heleen van de Velde en Aldert Hesseling de kascontrole uitgevoerd bij de 
penningmeester van de stichting Oecumenische Vieringen Groningen, Cees Meinders, over het boekjaar 
2016.  
 
Wij troffen een zeer ordelijke en nauwgezette administratie aan. 
 
Wij hebben voor de controle de volgende activiteiten verricht: 
 
Cijfermatige aansluiting tussen balans en exploitatierekening 
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 
 
Cijfermatige aansluiting met en ontwikkeling van het boekjaar 2015 
In orde. 
 
Controle van de banktotalen op 31 december 2015 met het bankboek 
In orde voor alle bankrekeningen inclusief Oikocredit. 
 
Steekproefsgewijs controle van onkostendeclaraties met het grootboek 
In orde 
 
Inzicht in de collecteopbrengsten en de afdracht 
In orde. 
 
Inzicht in de ontwikkeling van de vrijwillige bijdragen. 
In orde, en stabiel. Het aantal donateurs stijgt niet, maar de gemiddelde bijdrage per donateur is wel (iets) 
toegenomen. 
 
Inzicht in de kosten voor salarissen. 
geen bijzonderheden gevonden 
 
Het 25 jaarfeest is conform de begroting uitgevoerd 
 
Wij hebben dus geen onregelmatigheden geconstateerd in de administratie en adviseren het bestuur om aan 
de penningmeester decharge te verlenen van het gevoerde financiële beleid over het jaar 2016.  
 
 
Ten slotte willen wij van onze kant onze grote waardering uitspreken voor de inzet en de kwaliteit waarmee 
Cees Meinders de administratie over 2016 heeft gevoerd.  
 
De kascommissie,  
 
handtekening     handtekening 

 
Aldert Hesseling     Heleen van de Velde 

 


