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Bestuursverslag 2018 
 
Ook in 2018 heeft het bestuur zich weer ingezet om invulling te geven aan haar 
opdracht om randvoorwaarden te creëren waarbinnen de activiteiten van de OVG zich 
kunnen afspelen, om een goede werkgever te zijn voor de betaalde krachten en om de 
financiële continuïteit te bewaken.  
 
Financiën 
In de negen vergaderingen zijn de financiën elke keer een vast agendapunt geweest. 
Er is zorg geweest over de inkomsten. Voor het eerst in de OVG-geschiedenis werd er 
aan het eind van het jaar nog een beroep gedaan op de Pepergangers voor nog een 
extra financiële ondersteuning. Bij een teruglopend aantal begunstigers wordt het 
lastiger aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Uit het hieronder afgedrukte 
jaarverslag van de penningmeester wordt duidelijk dat we de ontwikkeling van de 
financiële situatie nauwlettend in de gaten moeten houden. 
 
Personele zaken 
Met theologische medewerker Annemieke ter Brugge en de musici Wim Opgelder, 
Peter Rippen, Anneke van der Heide en Martijn Jager wordt jaarlijks individueel een 
gesprek gevoerd over hun werkzaamheden voor de OVG. Het bestuur heeft tijdens 
deze gesprekken, maar ook bij andere gelegenheden aangegeven veel waardering te 
hebben voor de grote, soms ook belangeloze, inzet van onze beroepskrachten. 
 
Huisvesting 
Op het moment van schrijven van dit overzicht (januari 2019) is er nog geen zekerheid 
te geven over de stand van zaken m.b.t. de verkoop van het Pepergasthuiscomplex, 
inclusief het kerkgebouw,  door Lefier. Dus geldt nog steeds het laatste officiële bericht 
van deze woningstichting, zoals ook vermeld in de Peperclip van november: “De 
gesprekken tussen Lefier en de potentiële koper bevinden zich momenteel in de 
afrondende fase. Wij verwachten de verkoop nog dit jaar af te ronden”.  
Onder de bewoners van het hofje is er ongerustheid over de toekomst van het 
Pepergasthuis. Ook voor hen is te hopen dat er op korte termijn een eind komt aan de 
onzekerheid. 
De directe contacten m.b.t. het kerkgebouw verlopen via beheerder Bram de Vink. Dat 
functioneert uitstekend. Hopelijk mogen we nog lang een beroep doen op zijn 
behulpzaamheid.  
 
Geluidsinstallatie 
In 2018 zijn twee nieuwe headsets aangeschaft. Het gedoe met plakkertjes waarmee 
de vorige exemplaren vastgezet moesten worden op de wang van de sprekers, was 
toch tamelijk primitief. De meeste commissarissen bedienen de geluidsinstallatie. 
Daarnaast hebben enkele Pepergangers, die geen commissaris zijn, zich bereid 
verklaard twee of drie keer per jaar achter de knoppen te zitten.  
Het zou natuurlijk allemaal veel professioneler kunnen, maar daarvoor ontbreken ons 
de middelen.  
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Privacy 
De PR-werkgroep is de afgelopen maanden intensief bezig geweest om voor de OVG 
een regeling op te stellen waarmee wij voldoen aan de eisen van de AVG (= Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). 
Onlangs heeft het bestuur drie documenten toegestuurd gekregen van de PR-
werkgroep: 1. Privacyverklaring OVG; 2. OVG-Verwerkingsregister; 3. 
Verwerkingstabel. 
De privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van 
persoonsgegevens. Daarnaast geeft de verklaring inzicht in de doelen en grondslagen 
van de gegevensverwerking bij de OVG. In de verklaring is te lezen welke 
persoonsgegevens worden verwerkt en beschrijft tevens de rechten van OVG-
betrokkenen met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Ook 
staat hierin vermeld wie voor de verwerking binnen de OVG de contactpersoon is. 
 
Toekomst van de OVG 
Tijdens de gemeenschapsavond van 21 februari 2018 was het hoofdonderwerp het 
toekomstrapport van de beleidscommissie. Het bestuur had al eerder uitgesproken dat 
het rapport van de commissie nu ook het rapport van het bestuur was geworden. 
De bedoeling van de bespreking was om draagvlak te krijgen voor de aanbevelingen 
uit het rapport. 
In het jaarverslag over 2017 zijn de aanbevelingen, zeer beknopt, zo verwoord: 
“De commissie pleit voor een ‘Peper +’ –model: het bestaande behouden + meer 
aandacht voor twee actiepunten: dienen en leren.  
Essentieel in het rapport is ook de aanbeveling om meer te gaan investeren in 
communicatie en veel meer dan tot nu toe gebruik te gaan maken van de sociale 
media”. 
 
Aan het eind van de bespreking tijdens de gemeenschapsavond konden de 
aanwezigen zich vinden in de volgende voorzichtige conclusies: 
1. Het bestuur mag verder gaan met de uitwerking van de conclusies en 
aanbevelingen. 
2. Het dienen hoort bij onze gemeenschap, soms met het label van de OVG. 
3. Het leren moet in combinatie met onderwerpen voor de vieringen. 
4. Het nadenken over de kernwaarden van de Peper is nog niet afgerond. 
5. Het is belangrijk tot een goede PR te komen. 
 
In elke bestuursvergadering heeft het bestuur als inhoudelijk gesprekspunt gesproken 
over de uitwerking van de aanbevelingen.  
In het Vieringenoverleg wordt met name bewaakt dat we ‘het bestaande behouden’. 
Elk jaar weer lukt het om het vieringenrooster ingevuld te krijgen. Het VO zal zelf 
beschrijven hoe het afgelopen jaar verlopen is.  
Het aspect ‘leren’ is terug te vinden in de overwegingen, waarvoor ook regelmatig 
externe overwegers zijn en worden uitgenodigd.  
Omdat deze twee aspecten bij het VO in uitstekende handen zijn, heeft het bestuur 
zich daarmee niet bezig hoeven te houden. Maandelijks werd het bestuur door de 
vertegenwoordiger bij het VO bijgepraat. 
 
Intensiever hebben we gesproken over ‘dienen’ en ‘communicatie’. 
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Op persoonlijke basis zijn velen individueel actief op het terrein van zorg voor de 
naaste, in de breedste zin van het woord. Het bestuur wil echter daaraan meer inhoud 
geven vanuit de Pepergemeenschap, maar wil dit niet alleen bedenken. Op de 
gemeenschapsavond van april zal daarom dit onderwerp hoofdthema van gesprek zijn. 
 
Ten aanzien van de communicatie is sinds de zomer de commissie PeperComm 
actief. 
Willen we ons, zowel binnen de eigen gemeenschap als naar buiten toe, duidelijk en 
herkenbaar presenteren, dan is een goede communicatie essentieel. De commissie 
neemt daarbij alle moderne media in ogenschouw. Over de voortgang van de 
commissie heeft het bestuur zich in december laten bijpraten. Duidelijk is geworden 
dat het een omvangrijke klus is om tot een afgerond communicatieplan te komen. 
Begin 2019 zal het communicatieplan gepresenteerd worden. Daarna begint het 
eigenlijke werk pas: de uitvoering in de praktijk. 
 
Rouwprotocol 
In het jaarverslag over 2017 werd ook al over dit protocol, te gebruiken bij een uitvaart 
vanuit de Peper, gesproken. Het ging toen nog om een concept. Er is nu een 
definitieve versie, die voor de presbyters een prachtige handleiding is om te gebruiken 
bij een Peperuitvaart. 
 
Vacatures 
Het bestuur heeft gedurende het hele jaar 2018 in dezelfde samenstelling kunnen 
functioneren. Van de vijf bestuursleden zijn er in 2019 drie aftredend. Omdat die drie 
er meer dan één termijn op hebben zitten, zullen zij ook inderdaad vertrekken. In de 
loop van 2018 is het zoeken naar opvolgers al begonnen. Tot op heden heeft dat 
alleen tot resultaat gehad, dat Roel Klopstra m.i.v. 1 april de nieuwe secretaris zal 
worden. Opvolgers voor Cees Meinders en Rita Rouw zijn helaas nog niet in zicht.  
 
Tot slot 
Terugkijkend op het afgelopen jaar mag de dankbaarheid overheersen dat er weer zo 
veel vieringen gehouden zijn, voorbereid door ongeveer honderdtwintig 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 2019 
ook zo mag blijven. 
 
Het bestuur, 

 

Ben Hanewinkel, voorzitter 
Koos van Huis, secretaris 
Cees Meinders, penningmeester 
Rita Rouw, namens VO-klein 
Frouktje Zuiderveld, personele zaken  
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Financieel verslag 
 

 

De begroting voor het boekjaar 2018 is met een veel groter tekort afgesloten dan het 
boekjaar 2017. Reeds in oktober werd geconstateerd dat er een tekort zou optreden in het 
lopende boekjaar. Begroot was dat de bijdragen een verwachte stijging zouden hebben 
van 3% tot een totaal van € 69.900 aan bijdragen. 
Ondanks een hoger bedrag aan deurcollectes  is er bijna € 700 minder aan bijdragen en 
deurcollectes binnengekomen dan in 2017. 
Ook de loonkosten stegen dit jaar meer dan vorige jaren door een hogere loonheffing van 
de overheid. Daarnaast waren en veel minder rente-inkomsten. 
De extra bijdragen die verschillende begunstigers aan het eind van het boekjaar nog 
bijdroegen na een oproep konden het tekort niet teniet doen. 
De vieringen hebben het boekjaar niet geleden onder het tekort zoals nu wordt 
gepresenteerd. Toch zullen we ons zorgen moeten maken als dit tekort blijft oplopen. 
 
De exploitatierekening en de balans die nu gepresenteerd worden zijn opgesteld op basis 
van alle ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar op de financiële rekeningen.  
Alle betalingen en ontvangsten, waarvan de exacte omvang aan het einde van het jaar 
bekend waren, zijn in het verslagjaar verantwoord. 
 
De balans ziet er als volgt uit: 
 
 

BALANS 
         

Activa 2018 2017 2016   Passiva 2018 2017 2016 

                  

Inventaris:     Eigen vermogen 8.586 11.960 12.209 

- vleugel en piano 5.125 6.000 6.750      

afschrijving 875 875 720      

 4.250 5.125 6.000      

Aandelen Oikocredit 51.075 50.796 50.171        

Rabobank 
Spaarrekening 8.000 10.000 14.000  Te betalen doelcollectes 0 0 3.434 

Rabobank 1.673 3.341 7.735   
Vooruit ontvangen 
bedragen 1.840 0 2.840 

INGbank 0 0 0   Nog te betalen kosten 0 343 0 

ASN Bank 20.192 20.157 20.000   Voorziening vaste lasten 70.000 70.000 70.000 

Nog te ontvangen 
toezeggingen 2.305 2.505 1.720       

       
Reservering 
Veranderingen Website 451  1.309  1.500  

      
Vernieuwingen 
Inrichting en Liturgie 6.618 8.312 9.643 

Totaal 87.495 91.924 99.626   Totaal 87.495 91.924 99.626 
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Toelichting op de balans 

 

Activa  
 
In 2008 is ter ondersteuning van de vieringen een vleugel aangeschaft. De 
aanschafwaarde was € 7.250. Jaarlijks wordt € 500 afgeschreven op deze vleugel. 
In 2016 is voor de repetities van het koor een piano aangeschaft. Deze staat in de 
Columnakerk te Groningen. De aanschafwaarde voor deze piano was € 3.470. Jaarlijks 
wordt € 375 afgeschreven. 
De vleugel en piano staan voor de boekwaarde op de balans. 
De boekwaarde per 31-12-2018 bedraagt: € 1.750 voor de vleugel en € 2.500 voor de 
piano. 
 
De OVG handelt al haar financiële transacties af via de Rabobank . Bij de Rabobank is ook 
een spaarrekening voor gelden die op de lopende rekening niet dadelijk nodig zijn.  
 
De salarisadministratie van de OVG is ondergebracht bij het Kantoor der Kerkelijke 
Administraties in Amersfoort. Het daaruit voortvloeiende betalingsverkeer verloopt via de 
Rabobank van de OVG. 
 
Sinds 2008 zijn bij de ASN bank en Oikocredit het rentedragende deel van de 
voorzieningen van de vaste lasten van de OVG ondergebracht. ( Bij de passiva gesteld op 
€ 70.000). 

 

 

Passiva 
 
Het totale eigen vermogen is in 2018 uitgekomen op € 8.586. Een daling van € 3.374. 
 
Voorziening vaste lasten. 
 
De OVG heeft als beleidsvoornemen om plm. 80% van de vaste jaarlasten te kunnen 
dekken. De reservering hiervoor is dus voornamelijk gerelateerd aan de begrote honorering 
van de theologisch medewerkers, de begrote uitgaven aan musici en de verwachte huur.  
Er is geen bedrag toegevoegd aan deze reservering. De dekking is ruim voldoende. 
 
Reservering aanpassing Website 
 
Van de reservering om de website van de OVG uit te breiden met de afgeschermd 
gedeelte voor betrokkenen is door investeringen hiervoor gedaald tot  € 451. Het proces is 
nog niet afgerond en de reservering van het restant blijft gehandhaafd.  
 
Vernieuwingen van Inrichting en Liturgie 
 
In 2014 is het Liturgiefonds samengevoegd met een legaat aan de OVG. Van het totaal 
van € 13.471,- in 2016 een gedeelte besteed voor aanschaf van een oefenpiano en de 
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aanschaf van een headset in de Pepergasthuiskerk. 
In het boekjaar 2018 zijn uit deze reservering uitgaven gedaan voor het brede overleg met 
de gemeenschap over “De Toekomst van de Peper” en verbeterde headsets. De 
reservering voor vernieuwing en inrichting is nu € 6.618. 
 

Het exploitatie overzicht en begroting geeft het volgende beeld: 
 

 

EXPLOITATIE OVERZICHT EN BEGROTING  
     

     

          

  Begroting Realisatie Realisatie Realisatie 

  2019 2018 2017 2016 

       

Vrijwillige Bijdragen 68.000 66.423 65.462 60.348 

Collecte OVG 7.100 7.059 6.350 6.124 

Rente 300 315 821 1.000 

Overige ontvangsten 750 1.650 575 3.364 

Niet ontvangen bijdragen over vorig boekjaar  -450   

Inkomsten 76.150 74.997 75.503 70.836 

      

Theologische medewerkers 37.500 35.919 33.474 32.008 

Muzikale ondersteuning 15.400 15.088 15.575 15.401 

Huisvesting 15.100 14.737 14.166 13.493 

Vieringen* 6.690 6.750 6.631 7.509 

GO Groepen** 1.575 1.540 1.261 1.998 

Toevoegen voorzieningen 0 0 0 0 

Afschrijving vleugel en piano 875 875 875 720 

Overig *** 3.630 3.462 3.770 3.435 

Gemeenschapsactiviteiten 0 0 0 0 

Vernieuwingen Inrichting en Liturgie 0 0 0 0 

Uitgaven 80.770 78.371 75.752 74.564 

     

Operationeel Resultaat -4.620 -3.374 -249 -3.728 

Buitengewone baten/lasten     

Resultaat -4.620 -3.374 -249 -3.728 

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

 
 

Toelichting Baten 
 
De totale inkomsten zijn ten opzichte van 2018, ondanks een tijdig constateren van een 
komend tekort, afgenomen met € 506. 
 
De deurcollectes, die bijdragen tot de instandhouding van de vieringen van de OVG, 
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bedroegen € 7.059. De deurcollectes vertoonden elk jaar een lichte stijging. De stijging in 
2018 is waarschijnlijk het gevolg van de oproep om de deurcollectes beter te gedenken in 
het licht van een naderend tekort over 2018. 
 
Naast de deurcollectes is in 2018 een bedrag van € 17.500 aan doelcollectes ingezameld. 
Dit was vrijwel hetzelfde bedrag als 2017. 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). Ook dit jaar waren de kosten waren hoger dan begroot omdat hogere 
premies moesten afgedragen aan diverse fondsen. 
 
De kosten van de musici hangen samen met de muzikale begeleiding van de zondagse 
vieringen en bijkomende kleine uitgaven voor dit doel. In 2018 zijn de kosten niet gestegen.  
 
De kosten van de huisvesting zijn in 2018 gestegen door een huurverhoging per juli jl. van 
2,5% van de Pepergasthuiskerk. Er waren iets hogere kosten door meer vergaderingen en 
repetities van het koor  in Gereformeerde Columnakerk aan de Rembrandt van Rijnstraat 
in Groningen. 
 
De huisvestingskosten in 2018 zijn als volgt opgebouwd. 
 
Huur kerk   € 12.370 
Huur Columnakerk  €   2.367 
Totaal    € 14.737 
 
De uitgaven voor de vieringen hebben betrekking op de diverse kosten zoals liturgieën, 
kaarsen, bloemen en ander materiaal en vergoedingen voor overwegingen.  
Daarnaast worden hierin ook de kosten meegenomen van de koffiegroep. 
De kosten voor de overwegingen zijn gestegen door het beleid van het bestuur meer 
overwegers van elders te vragen. Verder waren er eenmalige kosten voor het aanschaffen 
van een nieuwe koffieketel. Daarnaast was er een daling in de kosten van de liturgieën. 
 
De specificatie is als volgt:  
 
Uitgaven overwegingen €  2.920 
Uitgaven liturgieën  €  1.561 
Overig    €  1.876 
Kleine aanschaffingen €     393 
Totaal    €  6.750 
 
De uitgaven van de GO groepen kwamen lager uit dan het bedrag wat was begroot. Dit is 
voornamelijk gekomen doordat de jeugd en de presbyters minder kosten hebben 
gedeclareerd dan de bedragen in de begroting. 
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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. 
 
De afschrijvingen op de vleugel en piano zijn onveranderd gebleven. 
 
Onder overige posten vallen de posten: administratiekosten, bankkosten, vergaderkosten, 
belastingen, drukwerk en de kosten voor de Peperclip. 
Deze overige kosten waren vrijwel allemaal lager dan was voorzien. Daarbij is ook in het 
afgelopen jaar geen beroep is gedaan op de post onvoorzien van € 500. 
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Collectegroep. 

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

Commissarissen van dienst 

 
Het afgelopen jaar zijn er een aantal veranderingen geweest m.b.t. de organisatie van 
de Commissarissen. Een paar mensen hebben aangegeven dat ze per 2019 wilden 
stoppen als Commissaris en meestal omdat het niet altijd te combineren viel met 
andere taken/bezigheden! Desondanks is de bezetting zeer constant en zijn er 
nauwelijks klachten of opmerkingen dat er iets niet goed is gegaan! Integendeel we 
prijzen ons gelukkig met de mensen die zich actief willen blijven inzetten om de 
vieringen goed voor te bereiden! Daarvoor dank en ook voor het feit dat het ons toch 
weer gelukt is om nieuwe mensen bereid te vinden om actief te worden als 
Commissaris! Welkom! 
 
Het afgelopen jaar zijn er wat vernieuwingen geweest m.b.t. het geluid. Naast de 
tafelmicrofoon zijn er nu ook hoofdmicrofoons die vooral worden gebruikt o.a. bij 
degene die de overweging doet. Het werd in de loop van het jaar duidelijk dat dit 
gegeven voor meerdere mensen als onprettig of als een belasting werd ervaren. 
Ondanks de inzet van Koos van Huis en Aart Jan de Geus was dit probleem niet 
makkelijk op te vangen. Ook een verzoek door hun gedaan of anderen hierbij een 
bijdrage konden leveren, bracht geen oplossing! 
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Om die reden is er intern een overleg geweest om te bespreken op welke wijze dit 
opgelost zou kunnen worden. Dat is uiteindelijk gelukt omdat een aantal mensen 
bereid waren om met name voor het verzorgen van het geluid in te willen springen! 
Uitstekend en dank voor de bereidheid en flexibiliteit zodat dit probleem opgelost kon 
worden! Om die reden zijn er nieuwe overzichten gekomen van het rooster voor 2019 
en de lijst van de Commissarissen!  
 
Hans Bodewes 
Kees Wierenga 
 

 

Werkgroep Einden der Aarde. 
 
De werkgroep bestond in 2018 uit zes leden zonder verloop: Betty de Groot, voorzitter; 
Roel van der Steen, secretaris; Luuk Boiten, Albert Meems, Tjitske van der Meulen en 
Annemieke Boomstra. 
 
De werkgroep vergadert meestal eens per maand. In het voorjaar zijn we een aantal 
keer bij elkaar geweest om de viering van 3 juni 2018 voor te bereiden. Thema: Van 
wie ben je eigenlijk? In deze viering was ook aandacht voor het feit dat 30 jaar geleden 
in 1988 het Charter van Groningen werd opgesteld. 
 
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 besteedden aandacht aan het boek “De Donuteconomie” van Kate 
Raworth door samen naar de documentaire hierover te kijken en pers recensies te 
lezen. De begrippen ‘groei’ en ‘duurzaam’ kregen een breder perspectief. 
 
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. 
Brecht Gerbrandy (vz Yasap) deed verslag van een enerverend bezoek aan Timor in 
de zomer 2018.  
 
De inzamelingsactie voor Kerk in Actie (PKN) die in september 2016 is gestart, werd 
gecontinueerd. Oude ansichtkaarten, postzegels, munten maar ook allerlei ‘afval’ zoals 
inktpatronen en mobieltjes wat gerecycled kan worden, leveren veel geld op voor 
diaconale doelen wereldwijd.  
De inzameling voor de Voedselbank wordt nog steeds door de werkgroep leden 
georganiseerd. Gelukkig zijn er ook nog steeds Pepergangers die houdbare producten 
doneren. 
De tuingroep, onder de paraplu van de werkgroep, heeft weer hard gewerkt; het was 
een goed jaar, ondanks de droogte (lange leve de sloot langs de tuin!). De tuingroep 
kreeg versterking en heeft ook een jaarverslag geschreven. In december hebben we 
samen bij de Happitaria (ditmaal aan het Overwinningsplein) het jaar afgesloten.  
 
En dan ook nog:  
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 De jaarlijkse lunch (voorheen Wereldmaaltijd) 23 september met producten uit 
de Pepertuin  

 Verkoop in november-december van Wereldwinkel – Fair Trade producten  

 De sokkenactie, dit keer inclusief kaarsvet, voor de Open Hof. 

 Beleidspunt/vraag van het bestuur of EdA iets met diaconaat ‘dichtbij’ wil doen: 
Nee. 

 
Roel van der Steen 
 
 

Van de Voedselbank subgroep: 
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. Een aantal 
vrijwilligers zet de kratten elke zondag in de koffiekamer en brengt de opbrengst naar 
de Voedselbank. 
 
 

Gastheer en gastvrouw in de Peper. 
 
Een trouwe groep van zo’n 30 mensen, zet zich bij toerbeurt in om gastheer en 
gastvrouw in de Peper te zijn. Voorafgaand aan de viering staan ze bij de ingang om 
de mensen welkom te heten en hen een liturgie te overhandigen. 
Na de viering staan ze op een vaste, in de Zondagsbrief aangeduide, plek om een 
praatje met mensen te maken en vragen over onze gemeenschap te beantwoorden. 
En ze kijken rond of er nog gasten zijn om aan te spreken en of er mensen zijn die 
slecht ter been zijn om hen van koffie te voorzien. 
Een kleine taak, maar van groot belang. 
 
Lida Weeda 
 
 

“Kerk en Kroeg”. 
 
Wat een drukte en een gezelligheid in de koffiekamer na de viering. Maar het is er 
soms overvol. 
Hoe leer je daar als nieuwkomer wat mensen kennen? En hoe vind je de rust voor een 
goed gesprek met andere Pepergangers? 
Al heel wat jaren geleden bedachten we “Kerk en Kroeg”. Op zo’n 7 zondagen per jaar 
organiseren we koffiebijeenkomsten in een restaurant in de buurt van de Peper. 
Tegenwoordig gaan we naar ‘Het Schimmelpenninckhuys’ in de Oosterstraat. Daar 
reserveren we een rustige plek binnen of bij mooi weer buiten in de prachtige tuin. De 
bijeenkomsten worden bezocht door 10 à 20 mensen per keer. 



 

 

 
13 

We kondigen in de Peperclip en in de Zondagsbrief aan wanneer er “Kerk en Kroeg” 
is. Na de viering verzamelen we bij de pomp en lopen gezamenlijk naar  het 
restaurant. Gelukkig schuiven er ook na de koffie in de koffiekamer vaste 
Pepergangers aan. Het is altijd heel gezellig. 
Je bent van harte welkom! 
 
Corrie van de Zee en Lida Weeda. 
 

 

Koffieschenkgroep. 

 
In 2018 is er een wisseling van de wacht geweest: Rie en Jacob Veenhoff zijn na 
jarenlange koffiezorg opgevolgd door Jurjen en Tjitske Hoekstra. Het aantal 
medewerkers dat het elke zondag weer mogelijk maakt een vers kopje koffie te 
drinken is aangevuld. Erg blij zijn we met de nieuwe percolator. De oude gaf steeds 
vaker problemen en dat is nu voorbij.  
We hopen ook in het komende jaar met de koffieschenkgroep jullie weer een 
aangenaam kwartiertje in de koffiekamer te bezorgen. 
Jurjen en Tjitske Hoekstra.   
 

 

LEERHUIS  

 

Deelnemers 
De leerhuisgroep is een verbindingsgroep van  6 tot 10  deelnemers uit de Peper, en 
elders vandaan, komt vier keer per jaar samen, ook in 2018, om zienswijzen te delen 
met elkaar over gekozen onderwerpen. De groep kwam voor het eerst in mei 2015 
samen in Haren op uitnodiging van Martha Akkerman. Later in de Poort, Moesstraat 20 
Groningen 
 

Onderwerpen van 2015 t/m 2018 
zijn overwegingen uit de Pepervieringen, zoals: 
*Je bent gevraagd, overweging in de Peper door Loed Loosen. 
  En hoofdstukken uit het boekje : “Het Derde Testament” van Loed Loosen, de   
  bijbel verder schrijven: 
*Pasen, op de eerste dag van de week  
*Vergeving, zeventig maal zeven maal,  
*God, een open plek 
*Vertrouwen, door de angst heen 
*Bevrijding, ergens uit weg en ergens naar toe  
*Roeping, opengaan en luisteren 
 

Dagblad Trouw  
van 12 januari 2019  meldt dat - ofschoon op een ander niveau dan de Leerhuizen- 
5000 eigentijdse Leesclubs in Nederland functioneren met gemiddeld 8 leden per 
groep die verbinding zoeken. 
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Peper-PKN groep 
Een tweede groep komt samen bij Ale Bakker in de Groensteinflat Helperbrink 
De groep telt 4 leden uit de Peper en de PKN. Besproken boeken zijn: *Keerpunten, 
door theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann. Wat de kerken van Jezus 
gemaakt hebben 
*De tien geboden/richtingwijzers. Door Marc-Alain Ouaknin 
*Het Mensbeeld van de Thora door Peter van ‘t Riet 
 

Stichting Leerhuis Groningen 
is een onafhankelijke stichting, met maximaal 15  aanwezigen bij bijeenkomsten 
waaronder een enkele Peperganger. Besproken onderwerpen geleid door Peter van ’t 
Riet zijn:  
*De Joodse  oorsprong van de Christelijke feesten,  
*De Joodse oorsprong van het Onze Vader 
*Mensbeeld, Kerkbeeld. Godsbeeld. 

 

De Mariënburg vereniging 

bestaat uit kritische katholieken die in groepen de zesde bede: Leid ons niet in 

bekoring hebben besproken. 
Al eeuwen lang roept deze bede vragen op. Je zou er in kunnen lezen dat het God zelf 
is die tot zonde wil verleiden. Paus Franciscus zegt: `Het is niet God die me in 
verleiding brengt, om dan te tonen hoe ik gefaald heb. Een vader doet dat niet. Een 
vader helpt je meteen weer op te staan’ Een andere paus, die van Amsterdam, Huub 
Oosterhuis, oppert om de zesde bede zo te maken: `Houd ons staande in de 
beproeving` Hij vindt dat je die onduidelijkheid gewoon niet moet laten voortbestaan. 
Je dient niet een kromme tekst met kunst en vliegwerk toch te willen “uitleggen”. 

 

Huub Oosterhuis 
Verbindt op 21 oktober 2018 meer dan 1000 zingende zangers in het Muziekgebouw 

in Eindhoven vanwege zijn 85ste  verjaardag. Precies 1040 stemmen zingen 16 

liederen van Oosterhuis na de  opvoering van een Musical over de Schepping. 

In de “Olde Grieze” Martinikerk in Groningen beluisteren en zingen 1200 (volgens 
Thom Oosterhof 1197) aanwezigen 10 Psalmen van Oosterhuis. 
 
In Eindhoven en Groningen smeekt hij als Profeet namens Protestant en Katholiek 
Nederland om het kinderpardon als volgt: 
 
LAAT ZE BLIJVEN 
Waar je bent geboren en getogen 
moet je daar vandaan – 
wie heeft dat beslist? 
 
Had je willen zijn geboren, 
als je dat tevoren wist? 
 
Handen af, zingt mijn geweten, 
laat ze blijven, laat ze blijven 
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God en bijna iedereen 
staat aan hun kant 
 
Overheid, doe niet zo verbeten 
maak een beter, liever Nederland             
 
Paul Steverink 

 
 

Pastoraatsgroep  

 

De pastoraatsgroep regelde de volgende praktische zaken: de wekelijkse 
bloemengroet en kaartjes bij ziekte, jubilea of andere gebeurtenissen waarbij het fijn is 
dat er aandacht voor is. Voor de uitvoering krijgen we input van de mensen uit de 
pastorale kring en andere Pepergangers die suggesties geven. Dit jaar nam een aantal 
mensen, soms na jaren trouwe dienst, afscheid van de pastorale kring. Gelukkig zijn er 
dan altijd weer mensen bereid de kring te komen versterken. 
 
Ook bood de pastoraatsgroep een luisterend oor voor mensen die ergens over wilden 
praten. Deze mensen meldden zichzelf aan of we werden getipt door mensen uit de 
pastorale kring of door andere Pepergangers. Vaak was het niet nodig dat wij contact 
opnamen, omdat het (Peper)netwerk rond een persoon het zelf op zich nam. Zo zien 
wij het graag, want: pastoraat zijn wij allemaal! 
 
In mei nodigden we de pastorale kring uit voor een ontmoeting. In kleine groepen 
vertelden we elkaar hoe we persoonlijk vormgeven aan pastoraat in de Peper. Het was 
een warme ontmoeting. 
In september gingen we naar het ziekenhuis van Scheemda, het werkterrein van Henk 
van der Spoel. Hij nam ons mee in het thema: communiceren met mensen in een 
moeilijke levensfase. Zijn visie en praktijkervaring was erg inspirerend! Luisteren en 
zwijgen kan heel behulpzaam zijn. 
Corrie van der Zee nam afscheid van de pastoraatsgroep. Hilda Scherphuis heetten 
we welkom. 
 
Linda Waanders 

 

 

Peperclip  
 

Cijfers 

De Peperclip verscheen in 2018 zeven keer, in een oplage van 175 tot 225 stuks. 
 

Redactie 
Afgelopen jaar is de samenstelling van de redactie gewijzigd. Nelleke van Vliet nam 
om persoonlijke reden afscheid van de redactie. Haar opvolgers vond zij in Corry 
Broersma en Marjoke Brenninkmeijer. Dankzij de prettige en doelmatige overdracht 
van Nelleke verliep de overdracht in de redactie heel soepel.  
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De nieuwe redactie neemt de taakverdeling van Nelleke en Hugo over. Marjoke en 
Corry zorgen voor het binnenkomen en verzamelen van de kopij, Hugo verzorgt de 
opmaak van de Peperclip en onderhoudt het contact met de Copy shop.   
 

De Peperclip digitaal  
De digitale abonnees ontvangen de Peperclip in de vorm van een PDF via hun 
mailadres. In de Peperclip is er een paar maal een oproep verschenen aan 
Pepergangers om zich op te geven voor de Clip digitaal. Het aantal abonnees is van 
45 gegroeid tot 51.  
 

Rubrieken 
Dit jaar was er een wisseling bij de schrijver van de column. De redactie vond een 
nieuwe auteur van deze rubriek in de persoon van Con Hanssen. De redactie streeft er 
naar om meerdere schrijvers te hebben, maar dat is tot op heden nog niet gelukt.  
De rubriek ‘Gezichten hebben namen’ liep dit jaar nog door. Er zijn nog steeds mensen 
die graag hun Peper- en/of levensverhaal willen delen. 
 
De vorige redactie startte met de nieuwe rubriek ‘Uit het oog, niet uit het hart’. Zo 
krijgen jongeren en (jong)volwassenen die de Peper om allerlei redenen niet meer 
bezoeken de gelegenheid om te reflecteren op hun tijd in de Peper. Welke 
herinneringen hebben zij aan die tijd? Hoe staan zij nu in het leven? Speelt religie 
en/of zingeving daar een rol in? Hebben zij nog iets te zeggen aan de OVG? 

 

De jonge generaties 
De rubrieken voor en door de kinderen en de jongeren hebben speciale aandacht.  
Met de bijdrage vanuit de Jongerengroep, de rubriek ‘Uit het oog, niet uit het hart’ en 
de Kinderpagina willen we graag ook het woord geven aan de jongere generaties.   
 

Copyright 
Regelmatig worden bij de kopij afbeeldingen ingezonden en gebruikt. De redactie moet 
hiermee voorzichtiger omgaan dan vroeger om een eventueel geldend copyright niet te 
schenden, vooral als het gaat om de webversie van de Peperclip. Er bestaan speciale 
bedrijven die enkel op zoek zijn naar het al of niet terechte gebruik van werk van 
anderen, waarbij hoge boetes kunnen worden uitgedeeld. De redactie betracht 
terughoudendheid bij het gebruik van materiaal dat – veelal – van het internet 
afkomstig is. 
 

Tot slot 
Ook voor de nieuwe redactie is het een genoegen te merken hoe elk nummer zich 
weer vult met bijdrages uit de OVG. De redactie doet haar best om met open ogen en 
oren in de gemeenschap te staan en waar nodig Pepergangers te stimuleren een 
bijdrage aan de Peperclip te leveren.   
 
Een woord van dank aan alle kopij-inzenders, de drukkers, de afhalers en de lezers is 
hier op zijn plaats. Zonder hen was er geen Peperclip. 
 
Hugo Boonstra, Marjoke Brenninkmeijer en Corry Broersma 
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"Pepertuin" 2018 
 

Algemeen 
Duurzaamheid en voedselvoorziening wereldwijd waren in 2012 onderwerp van studie 
en gesprek in de Werkgroep Einden der Aarde. Daaruit ontstond het idee zelf een 
moestuin te beginnen. Sindsdien zijn we al 7 jaar met een wisselende groep actief op 
de “Pepertuin” op Volkstuincomplex Vinkhuizen.  
Janja Ridder en Brecht Gerbrandy zijn gestopt; Kees Wierenga kwam onze groep 
versterken. 
De werkgroep bestaat nu uit: Annemieke Boomstra, Roelie v.d.Berg, Marjoke 
Brenninkmeijer, Remmelt Scheringa, Kees Wierenga en Luuk Boiten. 
Ingaande 2019 neemt Remmelt de begeleiding over van Luuk. 
 

Werkzaamheden 
Geciteerd uit de Peperclipstukjes: 
april: “Onze eerste afspraak op de Pepertuin stond op maandagmiddag 9 april. We 
gingen aan de gang met de compost, de bloementuin, reparaties aan de slootkant. In 
de pauze was er aandacht voor het persoonlijk wel en wee in ons leven”. 
juli: “Dit jaar is een uitzonderlijk jaar. Eerst was de grond te koud om te bewerken. Nu 
moeten we regelmatig met gieters in de weer om de droogte te bestrijden” 
november: “In de dienst delen we vredeswensen, brood en wijn. Na de dienst is het tijd 
om de oogst van de tuin te delen. In neem het kistje uit de kerk mee naar de 
koffiekamer en alles wordt uitgedeeld en meegenomen.” 
december: ”Elke maandagmiddag werd er hard gewerkt om de tuin te bewerken. In 
onze pauzes mochten we graag even filosoferen over de vieringen. Overal is een tijd 
voor en bij ons staat dat in het teken van planten en oogsten; het is de voortdurende 
cyclus van jaar op jaar “ 
Op en rond de zomervieringen stonden we weer ruim 15 keer met oogst in de 
koffiekamer en met voldoende ( en ook trouwe) “afnemers”. 
Op 23 september was er , na de viering van die dag, de jaarlijkse maaltijd, bereid met 
producten uit de pepertuin. Voor het welkom liet Remmelt zich inspireren door de 
traditie en historie van dankdagen en oogstfeesten in de kerken en b.v. Thanksgiving. 
We “rapporteerden” in 2018 vier keer in de Peperclip. 
 

Financiën 
 
Saldo 2017   310 
 
Inkomsten 
Bijdragen koffiekamer 220 
Bijdrage St.OVG  123 
    653 
 

Uitgaven   353 
 
Saldo per 1/1/19  300   

 

De gevraagde bijdrage in de koffiekamer is vrijwillig en in eerste instantie bedoeld voor 
het dekken van de onkosten. 
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Luuk Boiten (begeleider tuingroep) 
 

Presbyters 

Wat doen de presbyters ook alweer in de Peper? Wij zijn op drie vlakken actief: het 
vormen van ogen en oren voor de gemeenschap, het onderhouden van contact met de 
kerken om ons heen en het begeleiden van peperleden op de scharniermomenten in 
hun leven, zoals doop, belijdenis, trouwen en overlijden.  
 
Het afgelopen jaar hebben we als presbyters onder andere: 

 de Richtlijnen Afscheidsvieringen voor de Pepergemeenschap definitief 
vastgesteld (nadat het bestuur hier ook naar gekeken had). 

 onze bijdrage geleverd aan twee doopvieringen (op 8-4-2018 en 6-1-2019), 
waarbij in totaal drie kinderen en twee volwassenen gedoopt werden, én twee 
doopouders ook belijdenis deden. 

 zijdelings betrokkenheid gehad bij enkele sterfgevallen. 

 een bijdrage geleverd aan de gezamenlijke viering in de Immanuëlkerk. 

 Onderzocht of er behoefte is aan een nieuwe ‘jonge-oudergroep’. Omdat dit het 
geval blijkt te zijn wordt verdere actie ondernomen. 

We hebben afscheid genomen van Ditty Verveda. Op 11-2-2018 is Aldert Hesseling 
voorgesteld als nieuwe presbyter. De presbytergroep bestaat nu uit: Sietse Wijnstra, 
Bep Donner, Bert Bennink, Aldert Hesseling en Mathilde Cleveringa. We hopen in 
2019 de groep verder te versterken met  nieuwe mensen, ook omdat Sietse heeft 
aangegeven na vele jaren te willen stoppen met zijn werkzaamheden als presbyter. 
 
Mathilde Cleveringa 
 

 

PR & Communicatiegroep 

 

1 PR & Communicatiegroep 
Voor onze werkgroep was 2018 een jaar met veel actie en beweging. Veel aandacht 
en activiteit had betrekking op Peper-communicatie.  In “De toekomst van de Peper” is 
communicatie een belangrijk speerpunt. Onze werkgroep heeft in de hieruit 
voortgekomen workshops en de werkgroep Pepercomm een belangrijke bijdrage 
geleverd. Onze bemoeienis reikt echter verder dan het publiceren van artikelen en 
aankondigingen. Wij willen dit zichtbaar maken door een naamsverandering:  
PR-groep  PR & Communicatiegroep. 
 
Ook de samenstelling van de groep is veranderd. In april gaf Teus van Laar aan met 

zijn deelname aan de werkgroep te stoppen. Hans Tulp nam wel de rol van werkgroep-
voorzitter over, maar hij wilde niet Teus’ rol in het OVG-bestuur overnemen. Na Teus’ 
vertrek hebben wij geprobeerd onze groep uit te breiden. Onze zoektocht naar 
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versterking heeft geresulteerd in één aspirant-lid: Annemieke Boomstra. Helaas voelde 
zij zich niet helemaal thuis in onze groep. Ook Wim Timmerman – al sinds het begin 
van onze website webmaster – heeft aangekondigd te willen stoppen. We hebben in 
de Peperclip van september een vacature (back-up voor Roel van der Steen) 
gepubliceerd. Niemand uit onze gemeenschap heeft hierop gereageerd. Het bestuur 
weet dat de werkgroep dringend versterking nodig heeft. Sinds Teus van Laar uit het 
bestuur is missen wij een portefeuillehouder PR & Communicatiegroep.  Op dit 
moment ziet de werkgroep er als volgt uit: 

 Hans Tulp, vz 

 Frits Kelling 

 Roel van der Steen, content manager website. 
 

2  Publicaties 
In 2018 heeft onze groep (1x per 2 weken) Peper-bijdragen gepubliceerd in Kerk in 
Stad. Elk nummer van Kerk in Stad geeft een vooruitblik op komende vieringen. 
Daarnaast publiceren wij 1 keer per jaar een artikel over een (Peper)vrijwilliger. Dit jaar 
een interview met Nanno Evenhuis over het Vieringen Jaarrooster.  
Verder heeft onze groep in 2018 6 keer een poging gedaan om aankondigingen in 
Dagblad v/h Noorden (1x), De Groninger Gezinsbode en Harener Weekblad te 
publiceren. Formulering is bewust gekozen, omdat van deze 6 keer slechts 2x keer 
een aankondiging is gepubliceerd. Toch gaan wij onderzoeken op welke manier Peper 
publicaties in externe media geplaatst kunnen worden. 

 

3  OVG Website 
In 2017 zijn wij begonnen met het moderniseren en het up-to-date maken van alle 
teksten op de website. Wij hebben hierbij dankbaar gebruik gemaakt van de 
deskundigheid van Aart Jan de Geus. Teksten op de website zijn nu vlotter en 
eigentijds. 
In 2018 kregen wij in toenemende mate problemen om de OVG website – technisch 
gezien – overeind te houden. De website is gebouwd in 2012 met techniek en 
middelen die toen beschikbaar waren. De bouwer heeft indertijd onze website met 
bestaande techniek en eigen software in elkaar gezet. Medio 2018 gaf onze technisch 
beheerder (= de oorspronkelijke bouwer) aan dat hij wilde stoppen met zijn 
dienstverlening. Gelet op de afhankelijkheid op technisch gebied trok onze werkgroep 
de conclusie: het einde van de levensduur van onze website is in zicht gekomen. 
Daarom hebben wij het bestuur geadviseerd om de OVG website over te zetten op 
een ander technisch platform. Simpel gezegd: onze website krijgt een andere motor, 
de buitenkant blijft overal hetzelfde. In september heeft het bestuur groen licht 
gegeven voor vernieuwing van de website. De werkgroep heeft New Nexus gevraagd 
om de OVG website over te zetten naar Wordpress. Wordpress is op dit moment  de 
standaard omgeving voor website ontwerp en implementatie. Vorig jaar december was 
een eerste versie van de nieuwe OVG website gereed. 
 

4  Peper Communicatie 
In “De toekomst van de Peper” wordt communicatie – zowel in onze eigen 
gemeenschap als naar buiten toe – als een belangrijke speerpunt voor vernieuwing en 
revitalisering gezien. Het bestuur heeft het belang hiervan onderkend. In februari vorig 
jaar heeft het bestuur aan de PR & Communicatiegroep opdracht gegeven om een 
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Communicatieplan te maken. Het bestuur benadrukte de wens om een externe partij 
te vragen om in dit proces te participeren. De externe partij dient kennis  en mogelijk 
ervaring te hebben met (het gebruik van) moderne communicatiemiddelen. In elk geval 
geen partij uit de commerciële wereld, partij dient affiniteit te hebben met kerkelijke 
omgeving. Via het bureau van PKN eindigde onze zoektocht bij De Zalige Zalm, een 
communicatie adviesbureau voor kerkelijke gemeenschappen. Samen met Sipko 
Draisma – adviseur van De Zalige Zalm – hebben wij 2 workshops georganiseerd. De 
eerste workshop vond plaats op donderdag 17 mei, de tweede op donderdag 31 mei. 
De workshops hadden tot doel om een fundament te leggen voor een goed doordacht 
communicatieplan. Deelnemers aan beide workshops kwamen uit verschillende 
werkgroepen, het Vieringen Overleg en het OVG bestuur. Op de jongeren na waren 
alle geledingen binnen de Pepergemeenschap vertegenwoordigd. De workshops 
hebben het volgende opgeleverd: 

 4 doelgroepen (eigen gemeenschap, jongeren, hoger opgeleiden, 
zoekers/zieners), elke doelgroep met eigen kenmerken en profiel. 

 Belangrijkste boodschap(pen) die wij willen verspreiden (elevator pitch) 

 Communicatiemiddelen/media mix, wat gaan we wel/niet gebruiken? 

 De Zalige Zalm-advies m.b.t. media: E-Nieuwsbrief, Magazine (inhoudelijk 
hoogwaardig) en mogelijk gebruik van Twitter (jongeren). 

In september is onder de noemer PeperComm een vervolgproject gestart onder leiding 
van Aart Jan de Geus. Het vervolgproject zal een concreet communicatieplan 
opleveren. Het neemt hierbij de resultaten van de workshops als ook “De toekomst van 
de Peper” als vertrekpunt. Participatie vanuit de PR & Communicatiegroep heeft ertoe 
geleid dat wij wensen vanuit PeperComm hebben meegenomen in de vernieuwing van 
de OVG-website. Werkzaamheden van PeperComm zijn nog in volle gang. 
 
 

5  Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Het OVG bestuur heeft aan de PR & Communicatiegroep gevraagd om alle activiteiten 
uit te voeren die voor OVG noodzakelijk zijn n.a.v.de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. De AVG-regelgeving is per 25 mei 2018 van kracht geworden. 
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat één van ons – Roel van der Steen – als 
secretaris van onder meer Badminton Club Beijum  AVG-kennis en ervaring heeft. Na 
het nodige grond- en spitwerk hebben wij eind vorig jaar het volgende opgeleverd: 

1. Privacy verklaring OVG, versie 1.1 
2. OVG Verwerkingsregister, versie 1.0 
3. Verwerkingstabel Toestemming versie 28-11-2018 

 
De Verwerkingstabel Toestemming heeft betrekking op de AVG-regel, die zegt dat 
afbeeldingen van individuele personen niet gepubliceerd (Website, Facebook) mogen 
worden zonder nadrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie. Middels een 
gemeenschaps-brede e-mail actie hebben wij mensen gevraagd om wel/geen 
toestemming te geven. Alle respons hebben wij in genoemde Verwerkingstabel 
geregistreerd. 
Het voor de Pepergemeenschap opzetten en op orde houden van de  AVG 
administratie is een heidens karwei. 
 
Hans Tulp 
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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 om het te onderscheiden van de bijeenkomsten van het 
Vieringenoverleg (VO) dat bedoeld is voor alle trekkers en belangstellenden. Het VO-
klein komt maandelijks bijeen en organiseert ongeveer drie keer per jaar een 
Vieringenoverleg.  
De voorzitter zit namens het VO-klein in het bestuur van de OVG (Oecumenische 
Vieringen Groningen). De secretaris en roostermaker zijn aanspreekpunt voor de 
trekkers; zij geven o.a. informatie door die van belang is bij het voorbereiden en 
uitvoeren van vieringen. De cantor vertegenwoordigt de musici. De theoloog zorgt voor 
de inhoudelijke afstemming en continuïteit van de vieringen, doet voorstellen voor het 
jaarthema en voor de uitvoering van specifieke thema’s. Daarnaast bewaakt ze de 
thematische afstemming met de kindervieringen. 
 
Een belangrijke taak van het VO-klein is het zorgen voor een jaarrooster. 
Belangstellenden kunnen intekenen op bepaalde vieringen. Het VO-klein bewaakt of 
alle vieringen bemenst zijn.  
Het VO-klein is faciliterend: de kaders worden vastgesteld en de mogelijkheden 
gecreëerd waarbinnen de verschillende voorbereidingsgroepen hun werk kunnen 
doen. Veel tijd, energie en aandacht wordt daarnaast ingezet voor begeleiding.  
Voor het VO-klein zijn verdere aandachtspunten: de organisatie van de doopvieringen, 
het inplannen van het voorstellen van nieuwe presbyters, de ruimtelijke beperkingen 
van de kerk, zowel liturgisch als met betrekking tot de mogelijkheden voor de 
kindervieringen.  
 
Het VO-klein bestaat eind 2018 uit: 
Annemieke ter Brugge (theoloog), Wim Opgelder (musicus), Rita Rouw (voorzitter), 
Pieta Ettema(secretaris), Nanno Evenhuis (roostermaker) en Mieke Thijsseling (lid). 
  
Voorbereidingsgroepen 
De voorbereidingsgroep is de kern en basis van de Pepervieringen. We hebben als 
gemeenschap het geluk dat 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. Vanaf november 
probeert het VO-klein op actieve wijze het vieringenrooster onder de aandacht te 
brengen. In de koffiekamer hangt het rooster en men kan zich op de eerste zondag 
van de maand eenvoudig via een strookje in de witte map als trekker of deelnemer 
voor een voorbereidingsgroep  aanmelden.  
 
Vieringenoverleg 2018 
In het VO van april gaf de pr-groep uitleg en demonstratie van de website. Na de 
pauze behandelde Wim Opgelder de wijze waarop liederen bij een viering gekozen 
kunnen worden waarbij de aanwezigen ook zelf aan het werk gezet werden. 
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Het VO van september stond in het teken van het nieuwe jaarthema Wees heilig want 
ik ben heilig. Dit jaarthema is uit verschillende kringen opgebouwd waarover de 
aanwezigen via Annemieke uitleg kregen. Daarna konden ze hierover informatie 
inwinnen bij de in de hal ingerichte tafels die elk een kring vertegenwoordigden.  
 
Vieringen 2018 
Het thema voor het jaarrooster 2017-2018 was Denken, Durven, Dromen, Doen 

₋ We hadden in vervolg op de vieringen tijdens advent en Kerst 2017 gedurende 
het jaar vijf vieringen met het thema Filosofen op de Kansel, ontmoetingen 
tussen wijsgeren en de bijbel.  

₋ De serie Beelden van God werd 28 januari opgestart door Huub Oosterhuis. In 
de loop van het jaar volgden nog zes vieringen over dit thema met onder andere 
Chris Fictoor, Ben Blonk en anderen. 

₋ In de vieringen met het thema Tussen Hemel en Aarde nodigen we mensen uit 
die vanuit hun terrein ons inspireren tot nadenken over onze positie als 
Pepergemeenschap in de maatschappij. Marjoleine de Vos, Tom Postmes en 
René Paas verzorgden overwegingen. 

₋ Er waren vijf vieringen over het thema Levenskunst met thema’s als Anders dan 
de Rest, Wanneer is je Leven een Succes, en de Vrije Wil. 

₋ De veertigdagentijd en Pasen hadden als thema Zo is het Koninkrijk onder ons, 
een liedregel die ons inspireerde om na te denken over wat het betekent te 
leven naar Gods Koninkrijk. Enkele enthousiaste mensen onder leiding van Ben 
Blonk werkten aan een beeldtaalproject.  Ze maakten op transparante doeken 
creatieve verbeeldingen van het thema van de zondag. Die doeken hingen 
tijdens de viering in de ramen en op Paasmorgen was de serie compleet en 
hingen ze allemaal rond de kansel.  

₋ In een aantal B-vieringen stonden de kleine brieven van Jakobus en Judas 
centraal. Er waren in totaal elf B-vieringen waarin we sprekers van buiten 
uitnodigden.  

₋ Er waren muzikale en Ceciliavieringen, en een Sint-Maarten zangspel met 
nieuwe liederen van de hand van Wim Opgelder en Wil van den Broek. 

₋ De zomervieringen stonden in het teken van Dromen. 
₋ Met Advent was het nieuwe jaarthema Heilig Leven aan de orde. De vieringen 

naar Kerst stonden in het teken van het licht.  
 
Pieta Ettema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


