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VAN DE REDACTIE 
 

Als deze peperclip bij u ‘op de mat’ valt is de vakantieperiode ingegaan. Volop 

zomer! Deze tijd karakteriseert zich, zoals onze columnist zo treffend 

beschrijft, door rust en onrust. Binnen onze gemeenschap is er vooral de 

onrust over de toekomst van het Pepergasthuis. Gelukkig kunnen we in actie 

komen door de petitie te ondertekenen en mensen in onze omgeving daartoe 

te motiveren. 

 

In de zomervieringen buigen we ons over ons menselijk falen. Ook als 

redactie streven wij naar een vorm van perfectie, om u als lezer ter wille te 

zijn. We wensen u een zonnige zomertijd toe. 

 

Corry Broersma, Hugo 

Boonstra  en Marjoke 

Brenninkmeijer 
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‘Ik faal, dus ik ben….?’ 
 
Zomervieringen 
 
Het rooster in de Peper heeft dit jaar als thema ‘Wees 
heilig’. Maar heiligheid en streven naar heiligheid klinkt 
natuurlijk best een beetje vroom. Omdat we niet de 
suggestie willen wekken dat de Peper alleen een plek is 
voor mensen die religieus perfect proberen te zijn, leek het 
ons belangrijk om in het jaarrooster ook nadrukkelijk ruimte 
te maken voor die momenten in ons leven dat we helemaal niet heilig zijn. 
Mensen zijn immers niet perfect en onze levens zijn dat ook niet.  
Deze zomer staat daarom in het teken van gestuntel en denkfouten. Mensen 
kunnen op veel verschillende manieren worden omschreven, maar dat we 
dingen soms totaal verkeerd aanpakken is een prettige constante. Dat geldt 
voor de tijd waarin wij nu leven, maar net zo goed voor de oudheid. Over de 
eerste westerse filosoof Thales van Milete wordt bijvoorbeeld verteld dat hij in 
de 6e eeuw voor Christus rondliep door de nacht en steeds omhoog keek in 
een poging te begrijpen wat al die lichtpunten in de donkere hemel 
betekenden. Terwijl hij zo diep in gedachten rondliep, viel hij voorover in een 
greppel. Iemand die het zag gebeuren, zou toen tegen hem gezegd hebben: 
“Hoe kun jij nou weten wat er zich boven je afspeelt als je niet eens ziet wat er 
recht voor je neus gebeurt?” 
De anekdote over Thales van Milete illustreert hoe vaak het misgaat als wij als 
mensen proberen de wereld te begrijpen. We vallen allemaal met regelmaat in 
greppels! Dit betekent echter niet dat het beter zou zijn om niet meer omhoog 
te kijken of om niets meer te ondernemen.  
Deze zomer nemen we de tijd om uit onze greppels omhoog te klimmen en 
voorzichtig voorbij de glanzende en gladde beelden te reiken die we elkaar en 
onszelf zo graag voorspiegelen. We gaan onze minder geslaagde momenten 
met elkaar delen: ons gestuntel, onze denkfouten en onze mislukkingen. Om 
samen te ontdekken waar ons falen ons heenleidt.  
We zullen ons hierbij natuurlijk niet alleen laten inspireren door moderne 
mislukkingen maar ook door verhalen uit de Bijbel. De Bijbel staat namelijk vol 
met tenenkrommende acties van mensen die uitblinken in foute beslissingen. 
Is dit toeval of is de falende mens die zich ondanks tekortschieten – of 
misschien juist vanwege tekortschieten – gedragen weet door God, de kern 
van het joods-christelijk geloof?  
 
Kom falen deze zomer, wees welkom!  
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ZONDAG 14 JULI ’19    

 

Ik faal dus ik ben 

 

In de eerste zomerviering met als hoofdthema ‘ik faal, dus ik ben’ gaan 

we spreken over verwachtingspatronen. We worden allemaal geleid 

door verwachtingspatronen. In situaties die ons vreemd zijn, waarin 

verwachtingspatronen doorbroken worden, kunnen we gaan stuntelen, zelfs 

gaan falen. Onhandigheid, stuntelen, struikelen is echter nog geen falen. 

Kunnen we nog lachen om ons gestuntel? Falen blijkt pijnlijker te zijn. In deze 

viering zullen verwachtingspatronen doorbroken worden en kunnen we ons 

gestuntel met elkaar delen. Dit kan bevrijdend werken. Wij verwachten een 

vrolijke en bevrijdende viering. 

 

Hermien Boomgaard 

 

 

ZONDAG 21 JULI ’19    

 

Ik faal, dus ik wil leren 

 

Aan de hand van een vraag van Vincent van Gogh die hij in 1888 

stelde, en waar hij zelfs een schilderij bij maakte – zie afbeelding op 

de liturgie – ‘Is het leven in zijn geheel voor ons zichtbaar, of kennen wij er 

vóór de dood slechts het ene halfrond van?’ Proberen we langs het pad der 

bonte bloemen van lied, muziek en tekst een kleine zomerwandeling te maken 

in de hoop iets van de sluier op te lichten van deze zoektocht naar de leraar 

van het leven met zijn vergissingen en schoonheden. 

 

Peter Rippen en Machteld Rippen-Veenker, samen met Anne en Willem 

 

 

Peperclip in 2019 ……………. 

=========================================================== 

 

nr.5 inleverdatum    7 september verschijningsdatum  15 september 

nr.6    inleverdatum    26 oktober     verschijningsdatum  3  november 

nr.7  inleverdatum    7 december    verschijningsdatum  15 december 
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ZONDAG 28 JULI ‘19   

 

Ik faal dus ik ben 
 

Afhankelijk en dan? 
 

Wie zijn wij? De drie antwoorden waardoor we ons over het 

algemeen laten leiden zijn: wij zijn wat we doen, wij zijn wat anderen 

over ons zeggen en wij zijn wat we hebben. Of anders gezegd: wij zijn ons 

succes, wij zijn onze populariteit en wij zijn onze macht. Daar laten we ons 

graag op voorstaan. Het maakt ons onafhankelijk. Wie zou zijn 

onafhankelijkheid willen verliezen? Toch hebben we verlies vaak niet in de 

hand. Ons leven is broos. Het verlies van ons werk, onze naam of onze 

gezondheid wordt vaak veroorzaakt door gebeurtenissen die ons 

overkomen, die we niet in de hand hebben. Als we zo’n verlies lijden dat ons 

afhankelijk maakt, wat dan? Wie zijn wij dàn? Wie zijn wij? 
 

Corrie van der Zee en Lourens Vuursteen 
 

 

ZONDAG 4 AUGUSTUS ‘19   
 

In deze viering willen we het falen als een oefening zien om vooruit te 

komen en beter inzicht te krijgen in ons eigen functioneren. 
 

Mia Aalders en Gerda Kielman 
 

 

ZONDAG 11 AUGUSTUS ‘19   
 

Deo Volente 
 

De viering van 11 augustus heeft als titel: Deo Volente – als God het 

wil. In deze viering vragen we ons af of er niet een verkeerde gedachte 

achter zit, een grote denkfout. Is er eigenlijk wel sprake van falen? Of zou het 

ook zo kunnen zijn dat het alleen maar lijkt alsof er dingen misgaan? Vanuit 

ons menselijk perspectief zien wij vooral pijn en mislukking. Zou het zo 

kunnen zijn dat God iets heel anders ervaart? We tasten voorzichtig wat 

antwoorden af - Deo Volente.                

Corrina Doornkamp en Hans Tulp   
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ZONDAG 18 AUGUSTUS ‘19   

 

Ik faal dus ik ben?  

 

Barstjes in jezelf 

 

Dat anderen falen, kunnen we vaak wel accepteren, maar hoe staan we 

tegenover onze eigen tekortkomingen? Zijn we dan ook nog mild of vragen we 

van onszelf het onmogelijke? Om met Loesje te spreken: “Iedereen neemt me 

zoals ik ben. Nou ik nog”. 

 

Maria Kruyt en Anna Hetebrij 

 

 

ZONDAG 25 AUGUSTUS ‘19   

 

Vergeven 

 

De hele zomer hebben we het over ons eigen falen. Maar wat nou als een 

ander faalt en wij de gedupeerden van dat falen zijn? Hoe leer je daarmee om 

te gaan? De viering van deze zondag zal gaan over vergeven. Hoe leer je een 

ander te vergeven? 

 

Als voorbereidingsgroep hebben wij hierover nagedacht en ervaringen met 

elkaar gedeeld. We zullen een aantal stappen laten zien die je kunt zetten om 

een ander te vergeven. Zo kun je toegroeien naar iets nieuws. 

 

Martha Akkerman en Annemieke Boomstra  

 

 

ZONDAG 1 SEPTEMBER ‘19   

 

Over het appèl van de appel 

 

We starten de periode na de vakantie met een viering die ons terug brengt 

naar het begin. Terug naar Eva. De Eva uit het paradijs. Naar een wereld 

geschreven in taal van poëzie. Een wereld van niet weten, van keuzes, en van 

niet weten van de consequenties van keuzes. Een taal over het ontstaan van   
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kennis van goed en van kwaad. En van het inzicht hoe verweven die beide 

vaak zijn. Hoe moeilijk te vatten, en hoe dichtbij en verstrekkend de gevolgen 

ervan. 

Eva is altijd onder ons aanwezig gebleven. De hele geschiedenis van de 

mensheid door, in verschillende gedaanten. Haar vragen hebben mensen 

bezig gehouden. Er is een voortdurend appèl vanuit gegaan tot op de dag van 

vandaag. Een appèl dat begon met die ene appel. 

Misschien zijn we ons dat te weinig bewust of nemen we voortdurend afstand, 

maar dan spreekt Eva in deze viering opnieuw tot ons. En wij horen haar stem 

en luisteren naar haar. Opdat we wijs worden. 

 

Margreet Graaff en Henk Bodewitz 

 

 

ZONDAG 8 SEPTEMBER ‘19   

 

Waar kom ik vandaan en waar gaan wij naar toe 

 

De viering van zondag 8 september is er een in de serie Tussen Hemel en 

Aarde. Voor deze viering hebben we Jacques Wallage uitgenodigd. Wallage is 

in onze stad een bekende, om het zo eens uit te drukken. We hebben hem 

gevraagd om met ons te overwegen welke plaats de vreemdeling inneemt in 

onze maatschappij. En waar wij die plaats op baseren. Een maatschappij 

waarvan ook wij deel uitmaken. Waarin wij de vreemdeling ontmoeten. Wat is 

dan de angst die ons weerhoudt om te ontmoeten? Waar komt die angst of 

die onzekerheid vandaan? Vragen die spanning oproepen in de samenleving. 

En wat gebeurt er als die vragen ‘een gezicht krijgen’? Wat maakt dat 

sommigen dan een streep in het zand trekken, en zeggen tot hier toe en niet 

verder. Maar dat tegelijkertijd anderen, velen, kiezen voor de stilte van het 

wegkijken. Een stilte die langzaam maar zeker kan aanzwellen tot collectief 

zwijgen. Een zwijgen dat uiteindelijk oorverdovend kan worden. Die maakt dat 

we de risico’s in onze samenleving niet meer zien. Dat we de signalen niet 

meer verstaan. 

Het is een thema dat Jacques Wallage al geruime tijd bezighoudt en waarover 

hij zijn gedachten met ons wil delen. 

 

Bep Donner, Hans Paul Klijnsma, Henk Bodewitz  
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ZONDAG 15 SEPTEMBER ‘19   

 

Heilige Woorden 

 

Deze viering is de tweede in de serie Heilige Woorden. 

Als uitgangspunt hebben we voor deze twee vieringen gebruik gemaakt van 

het boekje ‘De 10 geboden’ van Quaknin (spreek uit waknien). Op 

Talmoedische wijze benadert hij de 10 geboden. In de viering van 16 juni ging 

het niet over de beperkingen (zoals we zo vaak denken) maar over de ruimte 

die de geboden geven. 

De nadruk lag toen op wát je moet doen. 

In dit boekje van 240 pagina’s weidt hij slechts één pagina aan hóe je dit moet 

doen! Hij noemt dit het 11e gebod en omschrijft dit als volgt: 

Accepteer nooit zonder meer wat geschreven staat. Interpreteren is in opstand 

komen tegen wat in de tekst niet ethisch is. 

Wat betekent dit voor ons handelen? Hoe gaan we hier mee om zonder 

duidelijke omschrijvingen/richtlijnen. Hoe vullen we dit in? Hoe gaan we om 

met twijfels en onzekerheden? 

Over deze en andere vragen willen we verder met jullie nadenken in deze 

viering. 
 

Dick Westerkamp en Ale Bakke 

 

…………………………………      aankondiging       .……………………………….. 
 

  



PEPERPOËZIE ……………. 
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         het onderweg zijn van een witte wandelstok met zeven rode bandjes  

 

                                sinds mijn re-incarnatie verkeer ik  

                                in een magische uitstraling van zijn  

                                onderdeel van zekerheid van hem  

 

                                elke dag onderweg met zintuigelijke  

                                gewaarwordingen door hem  

                                voor mij onzichtbare werkelijkheid  

 

                                        ongewild toehoorder van levensverhalen  

                                                meestal niet in majeur  

                                          rollen over de openbare koffietafel  

                                          van de nationale grootgrutter en verkoper  

                                           van plofkippen  

 

                                            verhalen en levens ervaringen  

                                            voer voor predikanten  

                                            priesters en psychologen  

 

                            wij gaan verder en ik mag weer functioneren  

                             de straatkrant verkoper neemt het uitgespaarde  

                              koffiegeld in ontvangst en de Riepe mag hij  

                               houden. De verhalen aan de koffietafel  

                                geven genoeg stof tot nadenken....  

 

thom oosterhof  

6 juli 2019  
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Verkoop van de Pepergasthuiskerk 

Woningbouwcorporatie Lefier heeft het Pepergasthuis (kerk en woningen) 

verkocht aan een commerciële partij. Als bestuur van de OVG vinden wij dat 

volstrekt ongewenst. Gelukkig heeft de gemeente Groningen bezwaar 

gemaakt tegen de goedkeuring die het Ministerie had gegeven aan de 

verkoop. Dit bezwaar loopt nu. Er stond een hoorzitting gepland op 13 juni jl. 

Deze hoorzitting is uitgesteld. De hoorzitting wordt nu vermoedelijk gehouden 

eind augustus/begin september 2019. 

Op initiatief van Bram de Vink, vrijwillig beheerder, en Ben Hanewinkel, 

voorzitter van het bestuur van de OVG, zijn de bewoners en de OVG een 

petitie gestart. In deze petitie wordt verzocht: ” Dat de verkoop aan de 

particuliere belegger ongedaan wordt gemaakt en dat Lefier het Pepergasthuis 

alleen mag verkopen aan het Groninger Monumenten Fonds”. 

Inmiddels hadden op 5 juli 2019 zo’n 5400 personen de petitie ondertekend. In 

een advertentie in de Gezinsbode is een oproep gedaan om de petitie te 

ondertekenen, het Dagblad van het Noorden en RTV Noord hebben 

ruimschoots aandacht geschonken aan de petitie, politici en organisaties zijn 

aangeschreven om de petitie te ondersteunen, de PR- groep van de Peper 

heeft een aantal ironische posters gemaakt, na de zomervakantie gaan we 

intensief flyeren. 

Maar, we zijn er nog niet! 

Als u nog niet getekend hebt, dan roepen we u graag op dat alsnog te doen. 

En, we stellen het zeer op prijs wanneer u de petitie onder de aandacht van 

zoveel mogelijk mensen wilt brengen. De link naar de petitie is 

www.pepergasthuis.petities.nl 

OPROEP:  

TEKEN DE PETITIE EN BRENG DE PETITIE ONDER DE AANDACHT VAN 

ZOVEEL MOGELIJK MENSEN  

http://www.pepergasthuis.petities.nl/
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Voortgang Pepercom 

Tijdens de gemeenschapsavond van 10 april 2019 hebben leden van de 

projectgroep hun voorstellen toegelicht en hebben de aanwezigen deze 

voorstellen bediscussieerd. Vervolgens hebben we als bestuur met een 

afvaardiging van de projectgroep gesproken. Het bestuur staat positief ten 

aanzien van de voorstellen. Op dit moment wordt gewerkt aan een aantal 

ontwikkelpunten. Deze ontwikkelpunten worden na de zomervakantieperiode 

besproken in een gezamenlijk overleg tussen het bestuur en de projectgroep. 

Betrokkenheid kinderen en jongeren bij de vieringen in de Peper 

Het bestuur heeft van een aantal jongeren een e–mail gekregen met ideeën 

hoe de kinderen en jongeren meer betrokken kunnen worden bij de vieringen. 

Geweldig hoe ook door hen wordt meegedacht. Een prachtig initiatief! 

Als bestuur willen we graag, in september a.s., na een viering met 

geïnteresseerde jongeren om tafel om in alle openheid te bespreken hoe we 

de jongeren en kinderen nog meer kunnen betrekken bij de vieringen. Wil je 

graag meepraten: meld je dan even aan door het sturen van een mailtje naar 

secretaris@ovg-web.nl 

Nieuwe presbyter 

Het doet ons als bestuur geweldig veel deugd dat Anna Hetebrij zich bereid 

heeft verklaard de nieuwe presbyter voor de OVG te worden. Met haar komst 

zal de huidige voorzitter Sietse Wijnstra aftreden. In overleg met haar en met 

het Vieringen Overleg wordt een datum ingepland voor de viering waarin Anna 

wordt voorgesteld als presbyter.  

Beschikbaarheid verslagen gemeenschapsavonden 

De verslagen van de gemeenschapsavonden, waaronder het verslag van de 

gemeenschapsavond van 10 april 2019, zijn voortaan te vinden op het interne 

deel van de website van de OVG. 

Roel Klopstra 

Secretaris OVG 
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Contactavond met de Pastorale Kring 
 
Pastoraat zijn we allemaal. Het kan niet vaak genoeg gezegd en herhaald 
worden. Het is (Peper)clip en klaar. Maar….hoe geef je invulling aan 
hulpvragen van mede- Pepergangers? Wat zijn de mogelijk- en moeilijkheden 
om hier adequaat op in te spelen? 
Hoe ga je het (pastorale) gesprek aan en verduidelijk je de aan jou gestelde 
hulpvraag? 
 
Zo maar een greep uit de onderwerpen die op de in juni gehouden jaarlijkse 
contactavond van de pastoraatsgroep en de pastorale kring werden 
voorgelegd aan Tjeerd Jongsma, éminence grise, psychiater en 
psychotherapeut, de inleider deze avond. Een man met een schat aan 
ervaring in het duiden van hulpvragen en het vermogen om in begrijpelijke taal 
antwoord te geven op de vanuit de pastorale kring vooraf ingebrachte vragen 
. 
Hoe ga je het (pastorale) gesprek aan 
 
Voorwaarde voor een goed gesprek is, dat er een wederzijdse 
vertrouwensrelatie moet zijn, waarbij luisteren belangrijker is dan praten. 
Oplossingsgericht denken en persoonlijke ervaringen behoren in eerste 
instantie achterwege te blijven. 
Een gesprek kan een pastoraal gesprek worden, als we handelen vanuit 
medemenselijkheid en ons geïnspireerd weten vanuit onze visie op het leven 
en ons geloof, aldus Jongsma. 
 
Hoe verduidelijk je hulpvragen en waar liggen je grenzen 
 
De hulpvraag is vaak een symptoom zich afspelend tegen een onduidelijke 
achtergrond en vraagstelling. Om tot verduidelijking te komen zijn wederzijds 
vertrouwen, duidelijkheid in de vraagstelling en het voor je zelf stellen van 
grenzen uiterst belangrijke voorwaarden. 
Aan de hand van een ingebrachte casus, werd duidelijk hoe belangrijk het 
bewaken van eigen grenzen is, ook vanuit het besef dat gehandeld wordt 
vanuit en als onderdeel van een geloofsgemeenschap. 
 
De pastoraatsgroep van de OVG heeft in haar werkplan dit handelen ook 
beschreven. Het is omzien naar elkaar. Je komt in beeld bij de 
pastoraatsgroep of breder bezien bij de pastorale kring of bij de hele 
Pepergemeenschap, want... pastoraat zijn we immers allemaal.  
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De grenzen voor de pastoraatsgroep vertalen zich in de praktijk in een 
luisterend oor, een bemoedigend woord, een bloemetje of een kaart en 
eventueel een verwijzing naar een instantie voor hulp bij psychische-, fysieke- 
of materiële nood. 
 

In dat contact is ook het omgaan met rouw en heftige emoties onderdeel van 
het omzien naar elkaar, evenals betrokkenheid en invoelend vermogen. Je 
moet geen deel uit gaan maken van die emoties. Daar moet je grenzen stellen 
en loslaten 
 

Linda Waanders sloot deze boeiende avond af met een gedicht van Nelson 
Mandela, ‘LOSLATEN’ waarin deze onder meer aangeeft dat loslaten niet 
betekent dat je je niet meer betrokken voelt, maar duidelijk maakt dat je het 
niet voor een ander kan oplossen of doen.  
 

Wiebe Schoonhoven 
 

 

Peperonderscheiding voor Betty de Groot 
 

Peperonderscheiding voor Betty de Groot  
Na de viering van zondag 26 mei gaf OVG voorzitter Ben Hanewinkel het 

woord aan Hans Roldanus.  Deze sprak vervolgens Betty de Groot toe en gaf 

haar de onderscheiding door die hij zelf drie jaar geleden ontvangen had.  

Wij drukken hierbij een foto af van deze markante gebeurtenis. Voor de inhoud 

van de ‘laudatio’ van Hans Roldanus verwijzen wij naar de site van de OVG. 

https://ovg-web.nl/betty-krijgt-peper-plaquette/ 
 

 
Betty de Groot gehuldigd 

https://ovg-web.nl/betty-krijgt-peper-plaquette/
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Stadsklooster 

 

In juli en augustus zal het Stadsklooster als Zomerklooster op woensdag en 

zaterdag open zijn in de Martinikerk. De eerste keer is woensdag 3 juli; elke 

middag om 17.00 uur meditatie en om 17.30 uur koffie en thee.  

 

 

Pepermolen 
 
Olof Akkerman heeft bij de werkgroep Einden der Aarde de vraag neergelegd 
of er belangstelling is voor een gezamenlijke eigen kleine windmolen. Het 
betreft hier een kleine (15 meter hoog) eenvoudige windmolen met houten 
bladen en ranke groene mast. Mede vanwege de geringe afmetingen heeft de 
windmolen een vriendelijke uitstraling gekregen die wordt gewaardeerd door 
omwonenden en gemeenten Dit type is bij uitstek geschikt voor het Groningse 

buitengebied en nabij dorpsranden. Zie voor meer details: de kleine windmolen. 

 
De molen kost all-in ca € 75.000 en het idee is dat een groep van bijvoorbeeld 
15 mensen meedoen die dan eenmalig elk € 5000 bijdragen. De deelnemers 
krijgen een deel van de opbrengst. Bij een productie van 30.000 kWh per jaar, 
betekent dat 2000 kWh p.p. per jaar. 

 
Het financieel rendement zonder subsidie is 
laag. Met subsidie is soms ook mogelijk, dat 
kan alleen als de molen lang kan blijven 
staan, dus afhankelijk van de plek. Wie kent 
iemand die het leuk vindt om zo'n molentje op 
zijn grond neer te zetten? Als tegenprestatie 
willen we aanbieden zonder inleg deel te 
nemen in de pepermolen, mits dit netjes en 
gelijkwaardig te formaliseren valt.  
 
Grote voordeel van een windmolen boven 
zonnepanelen is de stroomopwekking in de  

       winter, juist als de vraag het grootst is. 
 
Wil je meer weten of heb je belangstelling? Meld je bij Olof Akkerman 

(olof.akkerman@live.nl)  of Roel van der Steen (roel@vandersteen.nl). 
  

https://www.eazwind.com/nl/home-4-2/
mailto:olof.akkerman@live.nl
mailto:roel@vandersteen.nl
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Oproep van het Overweeghuis 

 

Met klem vragen we uw medewerking. Voor Het Overweeghuis zijn we voor 

deze zomerperiode met spoed op zoek naar gastvrouwen. Met de zomer op 

komst hebben we een uitdaging in ons rooster. Met deze oproep willen we 

voorkomen dat de 5 vrouwen straks weer op straat staan. 

 
           www.kwartiermakersgroningen.nl 

 

Wat gebeurt er? 

 'Het Overweeghuis' is een interkerkelijk en diaconaal project voor vrouwen die 

vastlopen in de prostitutie, een project dat plaatsvindt in onze stad. Een project 

waarbij we er van uitgaan dat u zich betrokken weet. We zijn nu 5 weken op 

weg waarin 5 vrouwen hun leven uit de prostitutie achter zich laten en zien 

daarmee de waarde van de plek die dit huis te bieden heeft. Een plek van 

vrede, een plek voor bezinning, een pleisterplaats waar ze zich thuis kunnen 

voelen. Hierna stromen de vrouwen uit naar uitstap-, afkick- en andere 

programma's. 

 

Wie zoeken we? 

We zijn op zoek naar gastvrouwen vanaf 21 jaar of ouder. Het gaat om 

dagdelen en/of slaapdiensten waarbij je een vergoeding krijgt van 40 euro per 

nacht. Geef door welke weken in de zomerperiode en hoeveel dagdelen je 

beschikbaar bent. De taak is het present zijn, een luisterend oor bieden, 

samen eten koken, in de moestuin werken of andere alledaagse activiteiten 

ondernemen. Je werkt in een team van andere vrijwilligers en wordt 

ondersteund door één of twee professionals van het Leger des Heils die in 

house zijn. 

 

http://www.kwartiermakersgroningen.nl/


MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (3)…………….  
=========================================================== 

 

Wat vragen we?  

1. Kent u gastvrouwen in uw kerkelijke gemeente?  

2. Kunt u deze oproep delen met sleutelpersonen in uw gemeente?  

3. Kunt u deze oproep op korte termijn delen tijdens de eredienst? Ter 

ondersteuning sturen we u ook een PowerPointpresentatie en een mededeling 

toe. Na de zomer komen we graag een keer langs in uw gemeente om over 

ons werk te vertellen. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan horen wij dit 

graag. In vertrouwen delen we onze zorgen. Kunnen we als gezamenlijke 

kerken deze zomer een plek van vrede voor vrouwen uit de prostitutie mogelijk 

maken?  

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

Evert Sulman Kwartiermaker  

  Telefoon: +31(0)6-24 99 49 54  

  E-mail:  evert@quartermasters.org 

  Internet:  www.kwartiermakersgroningen.nl  
 
 
Wij laten dit toch niet gebeuren! 
 
De duiding van deze kopregel laat zich raden: wij zijn pertinent tegen de 
verkoop van het prachtige Pepergasthuiscomplex. Om aan ons ongenoegen 
uiting te geven heeft de Pr-groep 5 posters met ironische teksten laten maken. 
Hebt u de posters al zien hangen? In de koffiekamer, maar ook bij de ingang 
van het hofje en buiten bij het poortgebouw. We laten het er niet bij zitten. De  
petitie zal aan de Tweede Kamer of aan het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken worden aangeboden. 
Het verzoek in de petitie luidt als volgt: 
 Dat de verkoop aan de particuliere belegger ongedaan wordt gemaakt 
 en dat Lefier het Pepergasthuis alleen mag verkopen aan het Groninger 
 Monumenten Fonds. 
Het bestuur van de OVG ondersteunt en onderschrijft de petitie en beveelt 
deze van harte bij u aan. De link naar de petitie is: 
www.pepergasthuis.petities.nl 
Oproep aan u allen: Teken de petitie en breng deze 
onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen. 
 
Hartelijk dank en zegt het voort!! 
Hans Tulp  

mailto:evert@quartermasters.org
http://www.kwartiermakersgroningen.nl/
http://www.pepergasthuis.petities.nl/
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29 september 2019 in de Peper:  Kerkproeverij 

 

Een proeverij op het gebied 

van wijn of whisky kennen we 

wel. Maar een proeverij wat 

betreft naar de kerk gaan en 

vieringen bijwonen is wel iets 

bijzonders. kerkproeverij is 

een landelijke campagne van 

de Raad van Kerken in 

Nederland in samenwerking 

met Missie Nederland en IZB. De Raad van Kerken wil met deze campagne 

kerkelijke gemeenschappen enthousiasmeren om (nog) uitnodigender te 

worden voor gasten van buiten. In de kerk is immers plek voor iedereen. Veel 

mensen zouden graag een keer naar de kerk gaan, maar durven de drempel 

niet goed over. Een eenvoudige, hartelijke uitnodiging kan een groot verschil 

betekenen! 

De kerkproeverij vindt dit jaar plaats in het weekend van 28 en 29 september. 

Wij hebben ons als Pepergemeenschap – eigenlijk: 

Pepergasthuiskerk/Oecumenische Vieringen Groningen – aangemeld als 

deelnemer aan de kerkproeverij. De Pepergasthuiskerk wordt letterlijk op de 

(kerkproeverij)kaart gezet. Deze kaart is te zien op www.kerkproeverij.nl. Op 

de kaart kun je zien welke kerken en gemeenschappen in Nederland aan deze 

kerkproeverij meedoen. 

U kunt ons hierbij helpen. Met onderstaande kaart kunt u uw buurman of een 

vriend(in) uitnodigen voor de Peperviering van 29 september. Een voorbeeld 

van de uitnodigingskaart is onderaan dit artikel weergegeven. Wij zorgen er 

voor dat u deze kaart vanaf OVG-web.nl kunt downloaden. Misschien zit de 

Pepergasthuiskerk op zondag 29 september wel bomvol. Dat wil ik wel eens 

meemaken! Neem iemand mee naar een Peperviering, gewoon om eens te 

proberen. 

 

Namens de PR & Communicatiegroep, 

Hans Tulp 

 

  



MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (5)…………….  
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LEERHUIS 

 

Bang voor de stilte? 

In de sporen van de Quakers: de Barchembeweging 

 

Dinsdagochtend 20 augustus 2019 om 10.00 uur in de Kerkenraadskamer van 

de Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14. 

 

Aan het begin van de 20 eeuw werden veel vrijzinnige protestanten 

geïnspireerd door de Quakers en de in hun kielzog ontstane beweging van de 

Woodbrookers in Nederland. Het innerlijk geloofsleven — met aandacht voor 

stilte — was daarbij een belangrijk element. Maar hoe staat het daar nu mee? 

Missen we stilte —ook in de diensten — of zijn we er ook bang voor? 

Begeleiding: ds. Lense Lijzen. 

 

Etty Hillesum 

 

Dit najaar start er in Groningen een leerhuis over Etty Hillesum, op zes 

zaterdagochtenden, te weten: 14 en 28 september, 12 en 26 oktober en 9 en 

23 november. De ochtenden zijn in de Doopsgezinde kerk, Oude 

Boteringestraat 33. 

 

Dit leerhuis is ook opgenomen in de plannen voor het nieuwe Peperjaarrooster. 

 

 

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

Pepertuinders zoeken klussers voor de Pepertuin 
 

Nieuw, nieuw, nieuw… 

 

Afgelopen weken is er hard gewerkt in de Pepertuin. We plantten onder 

andere uien, legden boontjes en kochten pompoen- en tomatenplanten. En we 

zaaiden radijs, goudsbloemen en rucola die nu prachtig bloeien. De lavendel 

geurt heerlijk! We aten al aardbeien en rode en zwarte bessen. Helaas heeft 

de Peper de rabarber moeten missen. Dunne stelen, waarschijnlijk door 

gebrek aan mest...  



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

 

De meeste aandacht ging echter niet naar al wat groeit en bloeit. Ons huisje 

was aan een opknapbeurt toe. We kregen versterking van een aantal lieve, 

handige klussers die verrot hout verwijderden en timmerden en zaagden dat 

het een lieve lust was. Nu nog schuren en verven en het huisje kan er weer 

tegen! 

 

Verder kochten we een kleine kas, waardoor we wat minder afhankelijk van 

het weer zullen zijn. Tomaten, komkommer, aubergines en hele grote sappige 

meloenen kunnen we nu gaan kweken! U gaat het zien op de groenten tafel in 

de koffiekamer. Binnenkort staan we er weer na de dienst. De knoflook is al 

geoogst, de courgettes beginnen, tuinbonen, sperziebonen en rode bieten 

komen er aan! 

 

Wilt u eens zien waar we onze groenten kweken? U bent van harte welkom op 

de Golden Raand in Vinkhuizen. Maak op zondag een afspraak met één van 

de Pepertuinders en breng een bezoek aan de Pepertuin. U gaat 

gegarandeerd met iets lekkers naar huis. 

 

Annemieke Boomstra  

 

 

 
Hartelijk dank aan de geweldige klussers Hein Vrolijk, Hugo Boonstra en 

Albert Meems  



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

On the beach… 
 

Alleen wandel ik op het strand. Niemand anders te zien. Het weer is onstuimig. Golven 

beuken op de brekers en spatten omhoog. Verder niets. Een woeste stilte. En ik, ik ben 

opgenomen in de onrust aan de kust. Een vreemdzalig gevoel. Dat de woestheid die ik 

zo goed in mezelf kan aanwijzen me tegelijk muisstil maakt. Het gebeurt zelden, maar 

nu dan toch. Ik bén die opwindende opgewonden stilte die ik normaal niet ken van 

mijzelf. Jawel, toch. En ik voel: dit lijkt wel vakantie, dit is leven. Op zo’n moment ervaar 

ik dat het leven toch anders bedoeld is. 
 

Einstein on the beach lokt me het theater in. Ruim drie uur word ik pauzeloos 

ondergedompeld in Philip Glass. Die ein stein op het strand wordt in eindeloze klanken 

gekieteld, gebeukt, gestreeld, oorverdovend gemarteld, naar me toegerold en weer 

weggeworpen, vertroeteld, doorgezaagd. Ik ben het die me in dit pandemonium van 

zich herhalende klanken laat meevoeren. Het koor en Suzanne Vega zingen, maar de 

woorden doen er niet toe. Ze brabbelen, fluisteren, gillen, schurken tegen elkaar aan, 

verklanken iets van een gevoel, een levensteken, van geweld waar je geen vrede mee 

neemt, van hoofd omhoog om de horizon van mijn dromen niet uit het zicht te 

verliezen, van aan het einde komt alles goed en als het niet goed komt is het het einde 

nog niet…. Klank die woordeloos zo vol is, die bezit van mij neemt, die spreekt. De 

mezzosopraan Christianne Stotijn dezer dagen in de Volkskrant: “Zingen is echt zingen 

als elke klank door je heen gaat als een vibratie van je wezen, dat je niet moet willen 

sturen.” 
 

En die drie uren die Einstein on the beach duurt zullen voor menigeen niet door te 

komen zo saai zijn. Maar omdat ik mij – wonder o wonder – mee laat nemen, er echt 

flink ruimte in de tijd voor heb vrijgehouden – want alles in ons leven lijkt immers 

gepland, vastgepind in beperkte tijd en haast – wordt het een diepreligieuze ervaring 

die mij bij mezelf brengt zonder dat ik hoef te analyseren wie ik nou ben en wat ik wil. 

Van binnen uit bloei ik open in klanken. 
 

Zo fietsen mijn geliefde en ik vaak door de Onlanden, een prachtig aangelegd 

natuurgebied ten westen van de stad. En eigenlijk ervaren wij daar diezelfde 

woordeloos volle stilte. Zeker in de winter, als het mistig en fris is. Dan neemt de stilte 

bezit van me. Inclusief het gesnater en gegak van de vogels, de eeuwige rust waarin 

de runderen en paarden lijken te verkeren. 
 

Iets voor de Peper? Een woordeloze viering waarin ik op magische klanken word 

meegevoerd naar een hemels paradijs, een hemelse toekomst? Maar wel op aarde. 

Of iets voor deze vakantie, waar we niet eens per se de deur voor hoeven uitgaan. 

Dream on, my love….  

Cornelis 



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

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik ben Marjits Euwema. Ik ben 55 jaar. 
Geboren ben ik in de stad. Na verschillende 
andere plekken woon ik nu tien jaar in 
Helpman. Samen met mijn vriendin Esther 
Smeets (53 jr.). Ik kom al lang in de Peper. 
Maar niet regelmatig. Het begon na mijn 
studie theologie. Dat was een beetje vreemde 
studiekeuze. Ook voor mezelf. Ik kwam niet 
uit een kerkelijk nest. Ik ging als kind alleen 
met mijn opa en oma naar de kerk als ik bij 
hen logeerde. Ik vond de kerkgang erg saai 
als kind. Mijn grootouders, enerzijds 
gereformeerd, anderzijds hervormd, leefden 
in mijn kinderogen als oude mensen. Ik vond het leven bij hen saai, en veel te 
stil. De kerkgang te lang en te plechtig. Het pepermuntje dat ik kreeg voor de 
preek was lekker. Maar het compenseerde het gevoel van dodelijke saaiheid 
niet. De kerk bleef voor mij lang iets voor heel oude mensen. Toch koos ik 
voor de studie theologie. 
Ik maakte die keuze uit pragmatische overwegingen. Ik kon niet goed kiezen 
na de middelbare school. Ik vond psychologie en pedagogiek interessant, 
maar trok ook naar geschiedenis, filosofie en talen. Binnen de studie theologie 
kon ik me met al deze vakgebieden bezig houden. Ik kon niet kiezen. Achteraf 
gezien had ik daar beter bij stil kunnen staan. Maar ik was zeventien toen. Ik 
wilde een knoop doorhakken. En het werd theologie. Mijn medestudenten 
hadden minder praktisch, en meer uit bevlogenheid gekozen. Bijvoorbeeld 
omdat ze predikant wilden worden. Of omdat ze juist geen predikant wilden 
worden. Dat kwam begin tachtiger jaren ook veel voor. Ik stond een beetje 
apart met mijn motivatie. En al kon ik meestal goed met de anderen overweg, 
ik had daar last van. Ik vond de studie inhoudelijk interessant. En 
specialiseerde me na een paar jaar in de filosofische, ethische richting. Maar 
ik bleef tobben met mijn drijfveren. Ik boog me graag, doordenkend, over 
levensvraagstukken en geloofskwesties. Maar hoe stond ik er zelf belevend 
in? Hoe voelde het voor mij? Ik kwam er niet goed uit. Tijdens de studie ging ik 
wel naar de GSP-vieringen in de Martini. Niet geregeld, maar af en toe. Die 
vieringen vond ik prettig. Maar het vreemde, kerkelijke, saaie bleef voor mij 
overheersen. Pas toen ik na de studie, eerst maar anders, als pr-functionaris 
aan het werk ging, ontdekte ik de Pepergasthuisviering.  



GEZICHTEN HEBBEN NAMEN (vervolg) …………….  
=========================================================== 
 

 
Langzamerhand werd ik een regelmatiger bezoeker van de vieringen in de 
Peper(gasthuis). Ik kroop fijn in de achterste bank vanuit de Peperstraat-
ingang. En ik dompelde mezelf onder in de sfeer. Ik vond de kerk een goede 
plek. Mijn ouders zijn in de Pepergasthuiskerk getrouwd. Dat vond ik een fijn 
idee. Het had iets van een kerkelijke wortel, zij het vaag. Ik hoorde in de 
vieringen mooie muziek. Liederen met poëtische teksten die me aanspraken. 
Het samenzijn kwam ongedwongen, vrij en open over. En de overwegingen 
kwamen uit het hart. Ook uit het hoofd, maar niet te veel. En dat was wat ik 
nodig had om mijn eigen weg te vinden. De vieringen hielpen me verbinding te 
maken met wat mezelf raakt en beweegt in geloof. Na negen jaar 
communicatie-werk besloot ik alsnog de predikantenopleiding te doen. In de 
Peper deed ik belijdenis, en werd ik gedoopt. Als predikant kwam ik jarenlang 
niet in de Peper. Maar toen ik opnieuw een ommezwaai maakte keerde ik 
terug. Ik werkte in de zorg, en na een paar jaar kwam het verlangen terug. 
Naar bezinning, en zoeken naar het gevoel: wat beweegt en raakt mij. Sinds 
een paar jaar ben ik weer geregeld in de Peper te vinden. Ik vind het fijn dat in 
de Peper voor spiritualiteit ook uit literatuur wordt geput. Zoals niet zo lang 
geleden uit boeken van Marilyn Robinson. Ik lees graag in mijn vrije tijd. En 
Robinsons boek Gilead vond ik prachtig. Ik werk nu als geestelijk verzorger. 
En kan in de Pepervieringen mijn eigen hart ophalen. Wat is het toch fijn om 
daar zondags naartoe te kunnen. Laat het vooral zo blijven. 
 
 
Peperkorrels  

=========================================================== 

 

• Mens durf te falen! 

• Waar een weg is is geen gras.. 

• Toeristen weten niet waar ze geweest zijn, 

reizigers weten niet waar ze naartoe gaan. 

• Niet het vallen is falen, maar het weigeren op 

te staan. 

• We stonden aan de rand van de afgrond… maar sindsdien hebben we een 

grote stap voorwaarts gezet… 

• De kunst van te leven is thuis te zijn alsof men op reis is. 

 

 



PEPERPOËZIE ……………. 
=========================================================== 

 

De wandelaar 

 

Niets geen nevels op het land 

het gras had zijn eigen kleur 

het was mooi weer 

 

Het huis in de verte was een boerderij 

te zien aan de grote rode schuur 

en aan de bomen eromheen 

 

Langzaam liep ik naar die boerderij 

op een zandpad zonder kleur – 

ik moest de vage paden zoeken 

 

Had niets te drinken bij me 

maar je weet maar nooit, 

bij zo’n boerderij 

 

Niets vermoedend  

alles leek gewoon 

niets noemenswaard  

 

Ineens het besef van de bijzonderheid, 

van de wandelaar in het landschap 

 

Zó geschapen, zó bewaard 

 

           

                                           Johan Vermeulen 

                                           3 juni  2019 
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Redactie:  Hugo Boonstra, Marjoke Brenninkmeijer, Corry Broersma 

E-Mail:   peperclip@ovg-web.nl    

Internet:  www.ovg-web.nl 

 

Stichting O.V.G. 

Iedere zondag is er een viering in de Pepergasthuiskerk om 10.30 

uur.  

Contactadres voor informatie over de vieringen:  

Secretariaat OVG – Roel Klopstra - secretaris@ovg-web.nl 

 

Financiële bijdrage OVG 

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

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

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

 

Peperpraktisch 

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

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

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

telefoonnummers en e-mailadressen van Pepermensen. Incidenteel ontvang je 

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

het emailadres voor adreswijzigingen of het opvragen van een adressenlijst. 

  

Pastoraatsgroep 

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

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

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

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

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

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

 

                          
Marjan Fekkes        Herman Boiten     Wiebe Schoonhoven   Hilda Scherphuis   Linda Waanders    

 

Presbyterium Wilt u een aanvraag doen voor doop, belijdenis, een rouw- of 

trouwdienst, neem dan contact op met het presbyterium via: Sietse Wijnstra,  

presbyterium@ovg-web.nl  

mailto:peperclip@ovg-web.nl
mailto:secretaris@ovg-web.nl
mailto:penningmeester@ovg-web.nl
mailto:adressen@ovg-web.nl
http://www.ovg.nl/
mailto:presbyterium@ovg-web.nl

