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VAN DE REDACTIE 
 

“De zomer rilt al van de herfst”. (in: De tijd staat open) 

 

Treft Gerrit Kouwenaar in dit vers niet mooi de sfeer van september: van de 

overgang van zomer naar nazomer, naar het najaar? 

 

Deze overgang naar een 

nieuwe tijd beleven we ook in 

de Peper. We willen erg graag 

duidelijkheid over de toekomst 

van het Pepergasthuis. U leest 

erover in deze Clip. 

 

Ook gaan we het nieuwe 

seizoen in zonder de inspiratie 

en steun van onze theologisch 

adviseur Annemieke ter Brugge.  

 

Ook dat betekent een grote overgang die nu nog onduidelijk is De redactie 

dankt haar voor al haar bijzondere bijdrages aan de Peperclip. Wij zijn blij dat 

wij ook haar laatste bijdrage voor de Peper in onze Clip mogen publiceren. 

 

Wij wensen u veel leesplezier bij nummer 5 van de Peperclip. 

 

Hugo Boonstra, Marjoke Brenninkmeijer en Corry Broersma  
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ZONDAG 22 SEPTEMBER ’19   

 

Heilige Plaatsen  

  

De viering van deze zondag is een viering in de serie Heilige 

Plaatsen. Voorganger is dominee Marion Hartman. Zij heeft als predikant tien 

jaar in Zeerijp gewerkt, in de kerkelijke gemeente Maarland. Daarvoor en 

daarna heeft ze vanwege het werk van haar man perioden in het buitenland 

gewoond, o.a. in Indonesië, Egypte, en India maar inmiddels heeft ze weer 

gekozen voor Noord-Groningen en sinds 1,5 jaar woont ze in Leermens.    

Het is vandaag vredeszondag met als thema: Vrede verbindt over grenzen. 

Dat is tevens de titel van deze viering. Vanuit het Bijbelboek Openbaring 

zullen we nadenken over het visioen waarin Johannes de heilige stad, het 

nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel ziet neerdalen. Wat heeft dit visioen ons te 

zeggen, hoe sluit het aan bij ons leven? Wat vraagt het van ons en kunnen we 

het in verband brengen met vrede en verbinding over grenzen heen? Hierover 

willen we in deze viering nadenken.  

  

Rita Rouw en Pieta Ettema  

 

 

…………………………………      aankondiging       .……………………………….. 
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ZONDAG 29 SEPTEMBER ’19    

 
Michaël  Jij engel…..  
 
In de viering van zondag 29 september staat de aartsengel Michaël centraal. 
Het is de tijd waarin dag en nacht even lang zijn. Het is een moment van 
evenwicht en harmonie; onze persoonlijke identiteit is deels verbonden met de 
buitenwereld en deels naar binnen gericht. Vaak zult u dan ook Michaël 
afgebeeld zien met een weegschaal. Maar meestal zien we hem met een 
zwaard als doder van een draak, hiermee wordt tot uitdrukking wordt gebracht 
dat het kwaad is overwonnen. Het zijn beelden die ons overgeleverd zijn. Als 
voorbereidingsgroep zijn wij op zoek gegaan naar de betekenis van deze 
verbeelding. We vroegen ons af of Michaël ons zo nog steeds inspireert of dat 
wij hier anders naar kunnen kijken. In deze viering nemen wij u mee in onze 
gedachten hierover.  
 

Bep Donner, Alette Florijn, Job Hanegraaff, Corma Pol, Else Marijke Schot, 
Lida Weeda 

 
ZONDAG 6 OKTOBER ‘19   
 

“Mensen onderweg” 
 

Dit is het thema van de door de pastoraatsgroep voorbereide 
gemeenschapsviering. 
 

Als Pepergemeenschap zijn we voortdurend onderweg en niet alleen naar 
morgen. We trachten als gemeenschap op deze tocht oog te blijven houden 
voor elkaar. 
Pastoraat zijn we ten slotte allemaal. 
Dit keer willen we ons niet zo zeer richten op het fysieke aspect van onderweg 
zijn ( met elkaar op pad gaan naar een andere locatie in stad, provincie), maar 
we willen met name stil staan bij de levensweg ( het labyrint ) die ieder van 
ons gaat. Labyrint is in deze context een oeroud beeld voor onze levensweg 
als een innerlijke pelgrimage. 
Een proces van stil worden. 
Een innerlijke, geestelijke weg. 
Een tocht naar binnen, je hoofd vrij maken en loskomen van…. 
 

Namens de voorbereidingsgroep, Hilda Scherphuis  
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ZONDAG 13 OKTOBER ‘19   
 

Heilige Plaatsen — De Tuin van Eden 
 

In de serie Heilige Plaatsen trekken we deze keer naar een wel heel 

bijzondere plaats. Het is een plaats die nooit bestaan heeft en er nu nog is. Ze 

zeggen dat er leven is in overvloed, stromen levend water zelfs, harmonie en 

evenwicht; waar kennis is van goed en kwaad; een plaats van heelheid, 

heiligheid. De Tuin van Eden. Kun je er komen? En zou je het weten als je er 

bent? Misschien is het wel die piekfijne tuin van mijn vriend, waar de profeet 

zo graag over zingt. Misschien heeft de tuinman wel een grote hoed, een 

droomvisioen van groen en goud. Is de tuin soms deze aarde waar wij de 

verte belopen om de horizon te halen? Een landschap waar meer ruimte is 

dan te zien is? Een gesloten tuin wellicht, een tuin van luwte, waar het leven 

van de arme veilig tot bloei kan komen? Een tuin van duizend rozen, bloeiend 

vertrapt, verbonden, vertroost? Het is de plaats van de vraag: Mens waar ben 

je? Wat heb je gedaan met je broertje, je zusje? We geloven het wel, 

vertrouwen dat het moet bestaan. Maar terwijl we gaan geven we antwoord, 

laten de tuin ontstaan onder onze voeten. Heilige grond. Ga met ons mee op 

weg, zondag 13 oktober. 

 

Corry Broersma, Janita Rutgers, Ari Troost 

 

 

ZONDAG  20 OKTOBER ‘19   

 

IONA-viering Helende zegen 

 

Iona is een klein eilandje voor de Schotse westkust. Iona, met zijn oud 

Keltische wortels, verrijkt met de komst van St. Columba in 534, de apostel 

van de Schotten en al die monniken die van deze plaats verder gingen. 

Iona met zijn abdij die uit de puinhopen van de oude benedictijner abdij werd 

herbouwd, is nu het spirituele centrum van de Ionagemeenschap. De Iona 

Community is een internationale oecumenische gemeenschap van mensen 

met verschillende sociale achtergronden en uit verschillende christelijke 

tradities. Zij zetten zich in voor vrede, gerechtigheid, zorg voor de aarde en 

het vernieuwen van de liturgie De vieringen ademen de sfeer van Iona met  
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zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en 

met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. 

Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een viering met 

gebed om heelwording en heil. Dat past in de overtuiging dat God het aan 

mensen gunt dat ze heel zijn en zo ‘heil’ ervaren. Het leven en onderwijs van 

Jezus was daar vol van. 

 

We denken aan verdeelde samenlevingen, volken, de aarde zelf. Op Iona 

gebeurt de heelwording door handoplegging. Het opleggen van handen is in 

de Ionagemeenschap niet voorbehouden aan bijzondere, daartoe opgeleide 

personen: als hele gemeenschap, hier samen, delen we de gave van 

nabijheid en zegen. Gods kracht van heelwording delen wij allen. 

 

In deze viering in de Peper vragen we heelwording door het noemen van 

personen, plaatsen en situaties. Op hen richten we ons in het gebed. Elke 

persoon en situatie is immers bekend bij God, niet als probleem dat opgelost 

moet worden, maar als iets of iemand die aandacht waard is, aanvaarding en 

liefde verdient. We vertrouwen erop dat God onze gebeden hoort en er 

antwoord opgeeft, al weten we niet hoe of wanneer de heelwording 

plaatsvindt. 

 

Mensen die dat willen, kunnen gaan staan om heelwording te vragen voor 

zichzelf of voor een persoon of situatie die ze in hun hart hebben. Van harte 

genodigd! 

 

Annemieke ter Brugge, Annemieke Boomstra, Peter Rippen en Hilda 

Scherphuis  
 

 
‘The Abbey’ op het Schotse eiland Iona   
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ZONDAG 27 OKTOBER ‘19   

 

Vrijheid 

 

Is ontsnappen aan.....? 

 

Deze viering is voorbereid door de jongerengroep tijdens het 

kloosterweekend. 

“We willen graag het verschil belichten tussen dat wat wij verstaan onder 

vrijheid (ons vrij voelen) en vrijheid zoals we die in de Bijbel tegenkomen. 

Waar zijn we dan eigenlijk naar op zoek? Of waar willen we aan ontsnappen? 

En hoe zit het dan met de Bijbelse Vrijheid? ” 

 

Namens de voorbereidingsgroep, 

Marion Wijnstra en Theo van Dijken 

 

 

 

ZONDAG 3 NOVEMBER ‘19   

 

Gedachtenisviering 

 

In deze viering gedenken wij onze dierbaren die gestorven zijn. We doen dat 

tijdens een gedachtenisritueel. De voorbereidingsgroep is geïnspireerd door 

een citaat van Thornton Wilder uit The bridge of San Luis Rey : 

“Er is een land van levenden en een land van doden, en de brug daartussen 

heet liefde: de enige redding, de enige betekenis.” Ieder die dat wil kan tijdens 

het gedachtenisritueel een foto en/of een briefje met een naam/namen 

ophangen. Anders dan u in voorgaande jaren gewend was, vragen we om dit 

thuis al voor te bereiden en een briefje met naam of een foto mee te nemen 

van de dierbare(n) die u wilt gedenken. 

Voor de mensen die hiervan niet op de hoogte waren of het hebben vergeten 

zullen er briefjes en pennen zijn. 

 

Namens de voorbereidingsgroep, Anne Hesseling 
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Aankondiging van de plannen voor het nieuwe jaarrooster 

2020 Betekenisgeven 

Spiritualiteit en Mystiek in de Peper 

Voor de generaties voor ons was de wekelijkse kerkgang en het geloof in een 

Bijbelse God vanzelfsprekend. Eeuwenlang werd het dagelijks leven in 

Nederland gedomineerd door de regels van het christelijk geloof. Nu is dit niet 

langer zo. Tegenwoordig hebben we als individuen de ruimte om eigen keuzes 

te maken, om eigen antwoorden te formuleren, om onze eigen regels te 

bepalen. Maar hoewel we ons als moderne mensen van veel oude 

antwoorden hebben bevrijd, stellen we vaak nog wel dezelfde vragen. Nog 

steeds vragen mensen zich af hoe ze hun leven moet leiden en wat voor hen 

van waarde is. 

Na een jaar waarin we als gemeenschap gezamenlijk naar heiligheid gezocht 

hebben, duiken we daarom in 2020 in de meer subjectieve ervaring van 

mystiek en spiritualiteit. De OVG dankt haar bestaan aan het zoeken naar 

bezinning en diepgang buiten de traditionele vormen van de 

geïnstitutionaliseerde religie. Waarheen heeft deze weg ons de afgelopen 

jaren gevoerd? Lukte het ons dichterbij het onkenbare te komen? En welke 

ongewone en ongebruikelijke wegen vallen er voor ons nog te ontdekken? 

Wat is mystiek? 

Over mystiek (‘mysticism’ in het Engels) wordt soms wel eens spottend 

opgemerkt dat het woord begins with “mist”, goes via “I” and ends up in 

“schism”. Oftewel: de mystieke leer is zo diffuus en individueel dat ze tot niets 

goeds kan leiden. 

Nu klopt het inderdaad dat mystiek lastig valt te definiëren en makkelijk een 

sfeer oproept van geheimzinnige en onnavolgbare redeneringen en teksten. 

Maar mystiek is meer dan dat. In de plannen voor het Peperjaar 2020 

benaderen we de mystieke weg als een hoogstpersoonlijke manier om 

diepgang aan het leven te verlenen, als een manier om het zichtbare en het 

onzichtbare te verenigen en dichterbij een vermoeden, een weten, te komen 

van een extra dimensie in onze wereld. Een dimensie die zich makkelijk 
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verschuilt achter de werkelijkheid zoals wij haar waar nemen, maar die zich 

ook - wanneer ze zich eenmaal heeft geopend - niet meer laat sluiten. 

In 2020 lopen we als Pepergemeenschap deze mystieke weg. We verwachten 

dat dit pad ons een enkele keer tot steile en duizelingwekkende hoogte zal 

leiden, maar we zijn nadrukkelijk ook op zoek naar de wat makkelijker 

bewandelbare routes: de paden waarop we rustig kunnen nadenken over wat 

wij zelf van betekenis vinden in ons leven, de paden die ons dichterbij ‘het 

Goede’ of ‘het Ware’ brengen. We zoeken kortom naar de paden die we zelf 

maken, geleid door de vraag naar de aanwezigheid van God in mijn/ons 

verhaal. 

Ben je nieuwsgierig geworden en vraag je je af hoe dit thema in concrete 

vieringen vertaald kan worden, kom dan op woensdagavond 25 september 

naar het Vieringenoverleg in de Columnakerk (Paulus Potterstraat 2), het 

overleg begint om 20.00 uur. Ik zal er zelf op deze avond niet bij zijn omdat ik 

met ingang van 3 september niet meer bij de Peper werk. De afgelopen jaren 

heb ik met jullie lief en leed gedeeld. Ik vond het heel bijzonder. Via deze weg 

wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken, het waren jaren met een gouden 

randje! 

De plannen voor het nieuwe jaarrooster 

zie ik als mijn afscheidscadeautje aan 

jullie. Doe er iets moois mee en onthoud 

vooral dat jullie samen de Peper maken. 

Ik wens jullie allemaal een goede reis toe, 

Godspeed, Annemieke 

 

 

 

 

 

                           Reims, L’Ange au sourire   
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goed getroffen 
 
 
 
ik kom hem tegen onderweg 
de witte wandelstok met zeven rode bandjes 
 
zijn tik vertelt me of hij komt of gaat 
en als het even stil blijft in het midden 
heeft hij pauze 
ontmoet ik daar wie zekerheid aan hem ontleent 
ontvang een fijn gesprek 
betrokkenheid 
een hand op die van mij 
en zomaar heel veel warmte….. 
 
die witte wandelstok 
met zeven rode bandjes 
ik hoor hem heel graag komen 
ik hoor hem node gaan! 
 
 
 
job hanegraaff 
14-07-2019 
 
 
 
Dit gedicht is een reactie op: 
“het onderweg zijn van een witte wandelstok met zeven rode bandjes” 
( thom oosterhof, 6-07-2019 ) 
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Vertrek Annemieke ter Brugge als theologisch medewerker 

 

In deze Peperclip kunt u een bijdrage lezen van Annemieke ter Brugge waarin 

ze afscheid neemt van de Pepergemeenschap. Richting ons als bestuur heeft 

ze aangegeven het daarbij te willen laten. Wij vinden het erg jammer dat ze 

vertrekt, maar respecteren dat en ook de wijze waarop ze afscheid wil nemen. 

 

Annemieke komt alle waardering toe. Ze heeft veel betekend voor de Peper, 

ze heeft spannende en verrassende thematieken voor de overwegingen 

aangedragen, ze heeft veel mensen geïnspireerd en ze was buitengewoon 

integer. Kortom, we gaan haar enorm missen!! 

 

Wij wensen Annemieke en de mensen die haar omringen, alle goeds toe. 

 

Tijdelijke invulling 

Wil van der Broek heeft zich bereid verklaard de functie van theologisch 

medewerker tijdelijk waar te nemen, totdat de functie weer permanent is 

ingevuld. Als bestuur zijn we hier geweldig blij mee. Ze is inmiddels met haar 

werkzaamheden begonnen. 

 

Permanente invulling 

Voor de permante invulling van de functie van theologisch medewerker is een 

wervingsprocedure gestart. Uit de gemeenschap is een aantal mensen 

aangezocht voor een sollicitatiecommissie. Deze commissie komt te zijner tijd 

met een voorstel richting het bestuur over de te benoemen kandidaat. 

 

Ontwikkelingen 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. Als bestuur hebben we een document gemaakt 

met onze bewaren. De gemeente Groningen neemt ons document mee in de 

bezwarenprocedure. Over het goedkeuringsbesluit stond een hoorzitting  

  



VAN HET BESTUUR (2) …………….  
===========================================================  

 

gepland op 9 september 2019. De bedoeling was dat de gemeente Groningen 

dan de gronden van bezwaar zou komen toelichten waarna Lefier daarop kon 

reageren. De hoorzitting is echter wederom (voor de derde keer) uitgesteld. 

Ten tijde van het schrijven van deze Peperclip is niet bekend wanneer de 

hoorzitting nu gaat plaatsvinden. 

 

De petitie die op initiatief van Bram de Vink, vrijwillig beheerder, en Ben 

Hanewinkel, voorzitter van het bestuur van de OVG, is gestart, is inmiddels 

meer dan 7000 keer ondertekend. 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, 

als u dat nog niet hebt gedaan, de petitie onder de aandacht van zoveel 

mogelijk mensen wilt brengen. De link naar de petitie is 

www.pepergasthuis.petities.nl 
 

Roel Klopstra,  Secretaris OVG. 

 

VAN DE PASTORAATSGROEP ……………. 
=========================================================== 

Na de vakantieperiode starten de verschillende groepen weer met hun 
werkzaamheden. De pastoraatsgroep heeft wel vakantie, maar lief en leed in 
de Peper is er altijd. Gelukkig is er een goede afstemming met de presbyters, 
zodat er altijd iemand beschikbaar is voor vragen of ondersteuning. 
 
De pastoraatsgroep is op dit moment volop bezig met de voorbereiding van de 
gemeenschapsviering op 6 oktober. In het overzicht van de vieringen lees je 
daar meer over. 
 
Graag willen wij bij jullie onder de aandacht brengen dat suggesties voor de 
bloemengroet belangrijk en welkom zijn. Is er iemand in jouw omgeving die 
een bloemetje verdient en dit ook op prijs stelt, laat het weten. Ook heugelijke 
feiten horen we graag! 
 
Verder kun je contact opnemen met een van de leden van de pastoraatsgroep 
voor een praatje of een luisterend oor. Spreek een van ons aan na een viering, 
bel of mail voor een afspraak! 
 
Namens de pastoraatsgroep, Linda Waanders  

http://www.pepergasthuis.petities.nl/
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MENSBEELD – GODSBEELD – KERKBEELD  

 
Studiemorgen zaterdag 5 oktober 10.00 – 12.3O uur 
 
in de Emmauskerk, Ra 4, Groningen. Toegangsprijs €10 
 
De Vereniging ‘n Herberg nodigt u uit voor dit thema en heeft Dr. Peter van ’t 
Riet gevraagd hierover te spreken. Van ‘t Riet zegt hier inleidend over: 
 
“Mensbeeld, Godsbeeld, Kerkbeeld hangen nauw samen. In mijn lezing, 
geïllustreerd met beelden, worden deze aspecten benaderd vanuit de Thora 
en joodse traditie, waarbij tevens wordt ingegaan op de verschillen met het 
traditioneel-christelijke gods-en mensbeeld. Mens- en godsbeeld hangen op 
hun beurt weer samen met hoe je als kerk/gemeente georganiseerd bent en 
optreedt bijvoorbeeld in de eredienst. Diverse verschillen tussen christelijke 
kerkdiensten en joodse synagogale diensten worden vanuit deze achtergrond 
belicht” 
 
Dr. van ’t Riet studeerde wiskunde en psychologie en promoveerde op een 
onderwijspsychologisch onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is 
oprichter en voorzitter van de Stichting Judaica Zwolle en publiceerde diverse 
boeken over het joodse karakter van de Bijbel, speciaal van de evangeliën. Hij 
geeft cursussen en lezingen aan groepen van alle gezindten. 
 
Wilt u meer weten over de studiemorgen? 
 
Contact namens vereniging ’n Herberg: 
 
Paul Steverink: iccppc-groningen@planet.nl  
 
 
  

mailto:iccppc-groningen@planet.nl
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Stem voor Africa Wood Grow  

 

Dag allen, 

Omdat honger en armoede het leven 

van mensen in Afrika verwoest, hebben 

wij Africa Wood Grow aangemeld voor 

de Actie Warm Hart van de KRO-NCRV. 

Graag willen wij jullie te vragen op dit 

project te stemmen. Africa Wood Grow 

maakt dan kans op een geldprijs. 

 

Waarvoor wordt de prijs gebruikt? 

Het geld zal besteed worden aan het opschalen van het bestaande pilotproject 

van 9 naar 100 boeren en boerinnen in Kenia. Met dit project worden de 

boeren gesteund met duurzame landbouwmethoden. Het door verwoestijning 

gedegradeerde land wordt omgevormd tot vruchtbare grond. Door gaten te 

graven wordt het schaarse regenwater opgevangen waardoor bomen en 

struiken weer kunnen groeien. De vegetatie houdt het water vast. Dit geeft 

schoon drinkwater en beschermt ook tegen droogte en overstromingen. 

Tussen de bomen en struiken kunnen groente, noten, fruit en medicinale 

planten worden verbouwd. Met de landbouwopbrengst kunnen voeding, school 

en gezondheidszorg worden betaald en komt de economie op gang. Met het 

water keert de natuurlijke planten- en dierenrijkdom terug. Kortom: dit is een 

waterwonder! 

 

Stemmen kan tot en met 30 september. Dat kan zo: 

 Ga naar https://www.kro-ncrv.nl/warmhart   

 Druk op de knop Breng uw stem uit. 

 Zoek het project African Wood Grow. Ongeveer nr. 50.  

 Dan Stem & steun> aanklikken. 

 Daarna klikken op Stem. dat staat lichtgekleurd naast ‘Stem en Steun’ 

 Ga naar je email en bevestig. 

Als we de meeste stemmen halen, zijn 91 boerengezinnen geholpen! 

Vriendelijke groet, Bart Oost en Rianne Meindert 

 

Meer informatie op website: www.forestmarketfoundation.org/  

https://www.kro-ncrv.nl/warmhart
http://www.forestmarketfoundation.org/
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Workshop: Kerstfiguren maken 
 

Vorig jaar november hebben we met een groep vrouwen uit de Peper 

kerstfiguren gemaakt. Omdat het zo gezellig was, herhalen we het dit jaar 

opnieuw. In vier dagdelen kun je onder leiding van Anne Hesseling, het hele 

Kerst tafereel zelf maken! 
 

De cursus wordt gegeven op vier woensdagmiddagen van 14:00 - 17:00uur of 

op vier donderdagavonden van 19:15 – 22:00u, afhankelijk van de voorkeur 

van de deelneemsters. 

De workshop wordt gehouden in het atelier van Åse Nieboer, Onnerweg 48, 

Haren.  
woensdagmiddagen donderdagavonden 

2  oktober de ENGEL en het KINDJE 3  oktober de ENGEL en het KINDJE 

9  oktober JOZEF en MARIA 10 oktober JOZEF en MARIA 

16 oktober DRIE HERDERS 24 oktober DRIE HERDERS  (17 oktober vervalt) 

23 oktober de DRIE KONINGEN. 31 oktober de DRIE KONINGEN 

 

Kosten 4 dagdelen: €50 per persoon (inclusief alle materiaal voor de 10 

figuren + de houten kribbe) 
 

Na afloop van deze cursus kun je, onder leiding van Åse Nieboer, de 

kerstgroep uitbreiden met schaapjes, de os, de ezel en de kameel door middel 

van de naaldvilt techniek.  7 en 14 november Tijd: 19:15 – 22:00 uur 

Kosten 2 dagdelen: €35 per persoon (inclusief alle gereedschap en materiaal 

voor de os, de ezel, de kameel en een paar schaapjes) 
 

Wil je meedoen? Geef je dan op bij: annehesseling@gmail.com 

of asehummel@kpnmail.nl 

 

  

mailto:asehummel@kpnmail.nl
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Kerkproeverij 29 september 

 

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 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 

 

 

Gerarduskalender 2020 

Ze zijn er weer: de nieuwe Gerardus kalenders. Dus als je wilt weten wanneer 

de zon en de maan opkomen en ondergaan of andere grappige of 

interessante weetjes wilt lezen, dan kun je binnenkort de Gerardus kalender 

weer in de koffiekamer kopen. 

Dit kan op de zondagen 13, 20 en 27 oktober na afloop van de viering. De 

kosten voor de kalender bedragen € 7,40 per stuk. 

Kees Sikkema  



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

 

Kerk en Kroeg 

 

Je kunt weer aanschuiven bij Kerk en Kroeg op 6 oktober en 10 november. 

Na de viering drinken we dan koffie in Het Schimmelpenninckhuys aan de 

Oosterstraat. 

Als je meegaat, kun je andere Pepergangers wat uitgebreider leren kennen. 

Na de viering verzamelen we bij de pomp voor de kerk. Je kunt ook later nog 

instromen. 

We zien je graag. 
 

Corrie van de Zee en Lida Weeda 

 

 

 

Berichten van Pepergangers 
 

Naast mijn longprobleem werd ik de afgelopen maand geconfronteerd met 

hartklachten. Gelukkig hebben longarts en cardioloog adequaat hierop 

gereageerd. Wat een verrassing was het dan ook om, na de laatste 

zomerviering, een mooi zomerboeket van de Pepergemeenschap en een kaart 

van de pastoraatsgroep te krijgen. Het is hartverwarmend. 
 

Hartelijke groet, Mineke Meijer 

 

 

Lieve mensen, Ik heb wel de Peperclip, maar mis de vieringen. Dat is niet 

zonder reden. Begin juni is hartfalen bij mij bij mij geconstateerd. Daardoor 

ben ik in het ziekenhuis geweest. Ik was erg verzwakt geraakt. Gelukkig ben ik 

weer op de weg terug. Als ik weer aangesterkt ben, ben ik weer van de partij.  
 

Groet, Margien Doornbos 
 

 

Peperclip in 2019 en 2020 ……………. 

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

nr.6    inleverdatum    26 oktober     verschijningsdatum  3  november 

nr.7  inleverdatum    7 december    verschijningsdatum  15 december 

nr.1    inleverdatum    18 januari verschijningsdatum  26 januari  



MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (6) …………….  
=========================================================== 

 

Peperpuzzelen   

 

Exclusief voor Pepergangers! 

 

Een nieuw Peper-fenomeen: een app-groepje waarin we 

legpuzzels met elkaar uitlenen/ruilen. 

De spelregels zijn eenvoudig: 

 heb je een legpuzzel af en wil je die wel uitlenen of doorgeven?  

 maak er een foto van (van de doos, dan zien we gelijk hoeveel stukjes de 

puzzel is) 

 zet de foto in de app-groep 

 en wie het eerst reageert, mag de puzzel komen halen (of je regelt 

onderling iets via de Peper) 

 en er dan bij zeggen of je de puzzel weer terug wilt hebben 

 of dat die verder kan worden doorgegeven 

 

Er zijn al Van Haasteren-puzzels in de aanbieding en drie met een andere 

plaat. 

 

Aanmelden (inclusief mobiel telefoonnummer) kan bij Nelleke van Vliet e-mail: 

nelleke.van.vliet@xs4all.nl  

 

 

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

 

 Recht is iets kroms dat verbogen is. 

  Wanneer de macht van de liefde de liefde voor 

de macht overwint, zal de wereld vrede kennen. 

 Vier persoonlijke voornaamwoorden verstoren 

de vrede in de wereld: ik, gij, mijn, dijn. 

 Zekerheden maken oorlogen mogelijk, 

onzekerheden de vrede. 

 Regels? Dat zijn toch van die rechte dingen die in de natuur niet 

voorkomen? 

 Over 50 jaar willen we kunnen zeggen: vroeger was alles beter!  

mailto:nelleke.van.vliet@xs4all.nl


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

 

 

  Het grenzeloze NU 

 

             geen begin 

             geen einde 

 

             het soms sluimerende NU 

             van      vandaag 

                           morgen 

                            gisteren 

 

  continu geklemd tussen 

 

             de toekomst die achter ons ligt 

             het verleden dat nog komen moet 

 

  het continue NU van het bestaan 

 

  thom oosterhof 

  7 september 2019 

  



VREDE ALLE GOEDS, FRANCISCAANSE BEWEGING ..…….  
=========================================================== 

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een 

bezinningsjaar van vijf weekenden voor mensen die een pas op de plaats 

willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien. De eerstvolgende 

cyclus van vijf weekenden start in oktober 2019 en eindigt in april 2020. Elk 

weekend is een verdieping van het voorgaande. De weekenden zijn niet los 

van elkaar te volgen.  

Centraal thema in de cyclus is ‘de spirituele weg’, waarbij geraakt 

worden, verlangen, thuiskomen en innerlijk kompas kernwoorden zijn. De 

weekendthema’s worden uitgewerkt met behulp van creatieve werkvormen 

zoals bibliodrama, beweging en expressie, werken met kleur en dans. 

Lieverlede is nadrukkelijk een jaar in gelovig perspectief. Het is een 

persoonlijke leerweg die erop gericht is om te ervaren hoe de eigen leefsituatie 

vindplaats van God kan zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verworvenheden 

en wijsheid uit de psychosynthese, de christelijke traditie en (in het bijzonder) 

de spiritualiteit van Franciscus en Clara.  

Dit jaar worden de weekenden gehouden in het klooster van de 

minderbroeders Franciscanen in Megen. De weekenden beginnen op 

vrijdagavond 19.30 uur en eindigen op zondagmiddag om 16.00 uur. Per 

groep kunnen maximaal acht mensen deelnemen. Na aanmelding vindt een 

intakegesprek plaats, alvorens deelname definitief bevestigd wordt.  

Data: 18-20 oktober 2019, 6-8 december 2019, 10-12 januari 2020, 28 

februari-1 maart 2020, 17-19 april 2020.  

Kosten: € 745,- (all-in voor vijf weekenden, € 145,- per weekend). Voor minder 

draagkrachtige mensen is een reductie op de kostprijs aan te vragen via de 

coördinator, Heileen Holman.  

Begeleiding: Marja Heuzeveldt en Heileen Holman.  

Een uitgebreid informatiepakket (met opgaveformulier) kan worden 

opgevraagd bij de Franciscaanse Beweging of de coördinator van 

Lieverlede, lieverlede@heileenholman.nl, 06-29597780.   

 
DIENSTENCENTRUM  FRANCISCAANSE BEWEGING  
Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA 's-HERTOGENBOSCH  
Tel: 073 613 13 14   
           info@franciscaansebeweging.nl    www.franciscaansebeweging.nl     

mailto:lieverlede@heileenholman.nl
http://www.franciscaansebeweging.nl/


THEOLOGISCHE VERDIEPING GRONINGEN (1) …………….  
=========================================================== 

 

Open college spiritualiteit en natuur 

 

Theologische Verdieping Groningen (TVG) Groningen start dit najaar met iets 

nieuws. Kortdurende colleges voor ieder, die geïnteresseerd is in religie en 

spiritualiteit. Dit najaar starten we deze Open colleges met Spiritualiteit en 

natuur, gegeven door onze docent spiritualiteit en dogmatiek Just van Es, 

predikant in Huizinge en godsdienstfilosoof. Een korte inhoud van de cursus:  

Spiritualiteit en natuur.  

Het Westerse christendom is een rijke traditie. Tegelijk worden we ons er 

steeds meer van bewust dat zij ook grote beperkingen heeft. Een daarvan 

is dat de natuur er nogal bekaaid van af lijkt te komen. En onze verhouding tot 

de natuur blijkt juist van zo groot belang, voor ons milieu, voor onze plek 

daarin, en voor onze eigen ziel. Maar er waren vanaf het allereerste begin ook 

andere bewegingen die op gang werden gebracht door de persoon van Jezus 

dan de Romeinse stroom die zo bepalend is geweest voor onze huidige 

kerken en theologieën.   

Op deze avonden lezen we teksten uit twee andere tradities die vandaag weer 

grote zeggingskracht blijken te hebben voor veel mensen binnen en buiten de 

kerken: de Keltische en de Nestoriaanse. De Keltische heeft grote invloed 

gehad in de Angelsaksische gebieden en is daar nog steeds een de grond 

mee bepalende laag. De Nestorianen trokken al heel vroeg naar het Oosten, 

gingen de dialoog aan met Oosters denken en werden een levende beweging 

in het oude China. En in beide speelt de natuur een grote rol. Kunnen zij ons 

nieuwe inspiratie geven?   

De colleges worden gehouden op maandag 30 september, 14 en 28 oktober 

en 4 november, in lokaal 1.6 van het Willem Lodewijk Gymnasium. De 

collegetijden zijn van 19.30 – 22.00 uur. De kosten bedragen voor de vier 

avonden:€ 40,- en € 60, - voor paren.  

  

Inschrijven is mogelijk via de website: www.tvg-groningen.nl of via een mail 

naar cursusadministratie: administratie@tvg-groningen.nl  

  

Voor meer details of aanmelding, bezoek onze website www.tvg-

groningen.nl of neem contact op met de cursusleider ds. Bert L. van der 

Woude, tel: 0597-422112.  

http://www.tvg-groningen.nl/
mailto:administratie@tvg-groningen.nl
http://www.tvg-groningen.nl/
http://www.tvg-groningen.nl/


THEOLOGISCHE VERDIEPING GRONINGEN (2) …………….  
=========================================================== 

 

Oriëntatie cursus van de driejarige leergang Theologisch verdieping. 

 

Laat je verrijken, inspireren en verrassen, misschien iets voor jou?  

 

In de Pepergasthuiskerk doe ik al een aantal jaren mee met de voorbereiding 

van vieringen. Ik had behoefte aan meer kennis en verdieping van theologie 

en de Bijbel.  

Vorig jaar september kwam ik in ‘Bezinning en bezieling’, de uitnodiging van 

de oriëntatie cursus van TVG tegen. Ik had al vaker gehoord over deze 

cursus. Mijn vader heeft de leergang ongeveer 20 jaar geleden gevolgd en ik 

kan me herinneren dat hij hier heel enthousiast over was. De cursus nodigde 

mij uit om kennis te maken met de leergang, om zo een indruk te krijgen van 

de verschillende vakken die aangeboden werden. Vakken zoals: 

 Het Oude en Nieuwe Testament, hoe lees je die?  

 Wat speelt er op dit moment in de Dogmatiek?  

 Hoe ziet ons Geloof in de samenleving eruit?  

 Verder kwamen ook Kerkgeschiedenis en filosofie aan de orde.  
We kregen hoorcolleges door enthousiaste docenten, die ons uitgedaagden 

na te denken en te discussiëren.  

 

De oriëntatie cursus heeft mij een goed beeld gegeven en heeft me 

geïnspireerd om door te gaan met het eerste jaar. Deze oriëntatie cursus kan 

ik van harte aanbevelen bij ieder, die zijn kennis wil opfrissen, verbreden en 

verdiepen. Meer informatie over de gehele cursus kun je vinden op 

www.tvg.groningen.nl. 

 

Dit jaar is de informatieavond op maandagavond 16 september om 20.00 uur  

in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen. De 

oriëntatie cursus bestaat uit 3 avonden waarin je kunt kennismaken met 

verschillende vakken. Deze zijn op maandag 30 september, 7 en 14 oktober 

om 19.30uur.  

Ben je geïnteresseerd dan kun je contact opnemen met:  

Bert L. van der Woude, Tel: 0597-422112, e-mail: blvanderwoude@planet.nl of 

Heleen van de Velde, tel: 06-23256361, email: h.m.vdvelde@ziggo.nl 

  

Met vriendelijke groet, Corrina Doornkamp   

http://www.tvg.groningen.nl/
mailto:blvanderwoude@planet.nl
mailto:h.m.vdvelde@ziggo.nl


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

Dynamische zomer, re-styling Pepertuinhuisje, oproep nieuwe leden en 

Peperlunch op zondag 22 september  

 

Ook de Pepertuin heeft weer een hete zomer achter zich. Het heeft ons 

als Pepertuinders een dynamische zomer opgeleverd waarin we eindeloos in 

de weer waren met water geven aan de dorstige aarde van onze tuin. 

Tevreden waren we over de oogst die we op de zondagen in de Peper 

mochten aanbieden: courgettes in overvloed, cavolo nero of palmkool, 

pattissons, bietjes, boontjes en dit jaar ook veel tomaten.   

Een bijzonder dynamische zomer: op de maandagmiddagen aan de 

Golden Raand waren niet alleen tuinders aan het werk,  maar ook klussers die 

ons tuinhuisje een nieuw leven gaven. We danken Hugo Boonstra en Hein 

Vrolijk voor het vele werk op die hete maandagmiddagen. Het huisje heeft een 

upgrading ondergaan die ons allemaal weer nieuwe energie geeft.   

 

Hernieuwde oproep 

Net als bij de start van de Pepertuin in 2011, roepen wij nu ook weer 

enthousiaste Pepergangers op om met ons mee te werken op onze tuin aan 

de Golden Raand. Wij zien er naar uit u, jullie daar te ontmoeten aan de 

slootrand van onze Pepertuin.   

 

Hebt u zin om mee te doen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op 

met Remmelt Scheringa: remmelt.sr.14@gmail.com  

Tot slot vindt u onze uitnodiging voor de jaarlijkse Peperlunch 

hieronder.   Remmelt Scheringa, Annemieke Boomstra, Luuk Boiten, 

Kees Wierenga, Roelie van de Berg en Marjoke Brenninkmeijer. 

 

 

………………………………...… UITNODIGING………………..……………… 

 

De tuingroep en Einden der Aarde nodigen u, Pepergangers en –

bezoekers, uit om op 22 september aanstaande, na de viering, samen te 

lunchen, met soep en een broodje in de koffiekamer.  Alles uit ‘eigen’ tuin.  

Misschien heeft u ook een grote oogst van uw tuin.  Dit jaar kunt u zelf 

bijdragen aan de lunch, met fruit, salade of hapjes.  

Neem contact op bdegroot2010@live.nl    

Tuingroep en werkgroep Einden der Aarde.  

mailto:bdegroot2010@live.nl


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

strijken… 
 

Eens per week heb ik de ervaring. Ik loop ’s nachts naar mijn bed – ik ga inderdaad laat 

slapen –, sla het dekbed terug en dan…. De geur van het pas gestreken schone laken. 

Ongekreukt. Ongekrenkt. Glad. Af en toe een scherpe vouw van het strijken. 

Voorzichtig ga ik er op liggen. Het voelt zoals wanneer ik als eerste door verse sneeuw 

loop. De hele wereld ligt nog schoon voor me open. Het knispert onder mijn voeten. 
 

Ik ben de strijker thuis. Ik strijk heel veel (men zegt wel: alles wat los en vast zit). Zeker 

de lakens en slopen en dekbedovertrekken. Ik geniet daarvan. Bij het wassen raken de 

draden hun richtinggevoel kwijt. Bij het strijken moet ik de draad helpen om zijn juiste 

richting terug te vinden. Ik ben heel precies: alle draden dezelfde kant op (twee 

richtingen dus, want het is een weefsel). Scherpe vouwen. De warmte van het ijzer 

vermengt zich met de geur van het wasmiddel. 
 

Textiel is net als tekst: één draad te midden van andere draden, één woord te midden 

van andere woorden en zinnen en beelden en kleuren en klanken. En met veel 

aandacht voor elke draad haal ik het laken uit de kreukels. 
 

Gek, maar zo voel ik mijn activiteit als trekker ook. Een groep mensen (en elk mens 

draagt haar eigen geschiedenis, levenservaringen, denkbeelden, gevoelens, sterke en 

zwakkere kanten in zich) maakt een viering. De trekker is er één van met een eigen 

‘taak’: het groepsproces begeleiden naar een mooi groots herkenbaar geheel. En dat 

proces gaat zoals het strijken gaat: we starten in een chaotisch kreukelige toestand van 

verwachtingen en gedachten. Elke draad in het geheel wordt opgepakt, bekeken, 

gehoord, gezien. En neergelegd. Een persoonlijke gedachte. Een tekst. Een lied. Een 

bloem. Een beeld. Een symbool. Dan zoomen we uit om het geheel te vermoeden. We 

weven er een laken van. We buigen alle losse elementen om naar iets nieuws. En dan 

mag ik het geheel gladstrijken en met elkaar ’verlijmen’. 

Op zondagmorgen spreiden we het laken uit en nodigen ieder er om heen te komen 

zitten en de heerlijke geur in zich op te nemen. En zoals dat gaat: elk mens heeft een 

andere neus en ervaart de geur op een eigen manier. Maar we hopen dat het prettig is. 

Dat het geheel als verse sneeuw voelt, 

onberispelijk, wijds, stralende toekomst, fris. Dat je diep gaat ademen met open denk- 

en gevoelsporiën. Dat je ruimte voelt. En ieder zal dan op eigen wijze zijn weg door de 

sneeuw gaan. We ontmoeten elkaar weer aan tafel. 

Cornelis  
 

* De basis van mijn verhaal hierboven hoorde en zag ik in een fragment over de Duitse vertaalster 

Swetlana Geier in het laatste Zomergastenprogramma op 1 september, waarin Janine Abbring 

sprak met Ivo van Hove.



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

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Mijn naam is Hein Vrolijk, geboren in 1951 aan de rand van de 
Bijlmermeerpolder, nu Amsterdam-Zuidoost. Opgegroeid in een katholiek 
boerengezin met 10 kinderen. Na vele verhuizingen woon ik ruim 10 jaar op 
het Martinikerkhof. Waar ik in de weekenden tevens een B&B run, met 
doordeweeks een of twee vaste gasten. Een mooie afwisseling met de 
mentale arbeid die ik verricht als free lance onderzoeker, docent, publicist 
en blogger (http://eco-simpel.nl/), inmiddels grotendeels onbetaald. Daarnaast 
ben ik vrijwilliger bij Humanitas, waar ik de mantelzorger van dementerende 
ouderen enigszins probeer te ontlasten. Ook ben ik regelmatig op de racefiets 
te vinden, om te genieten van de mooie Groninger luchten en om mijn 
bovenkamer even op te frissen. En ik mag graag koken en bakken – simpel en 
biologisch.  
Twee jaar geleden is bij mij eerst prostaatkanker geconstateerd en daarna een 
stevige alvleesklierontsteking. Inmiddels ben ik genezen en vrij van 
medicijnen, en geniet ik volop van mijn ‘geleende tijd’. Ieder half jaar krijg ik 
vrouwelijke hormonen ingespoten, als tegenwicht voor de mannelijke 
hormonen die mij kwaadaardige kankercellen willen bezorgen. Ben ik in die zin 
dus genderneutraal? Als eerste Peperganger?  
 
Ik bezoek OVG ongeveer vanaf 2013 (denk ik). 
Wel onregelmatig, en niet alleen vanwege mijn 
B&B. Dat de piano en niet een orgel wordt 
bespeeld, vind ik een van de aantrekkelijke 
punten. En lekker zingen. Vooral het ‘leken-
karakter’ en de mix van diverse godsdienstige 
rituelen spreken mij zeer aan. Wat ik mis is de 
typisch katholieke afwisseling van staan, zitten 
en knielen; mijn onderrug vindt langdurig zitten 
in die rechte kerkbanken niet prettig. Klussen 
aan het tuinhuisje van de Pepertuin is tot dusver 
mijn enige actieve bijdrage aan OVG.  
 
Tot slot: ik heb twee zonen, van 31 en bijna 29 
jaar. De ene woont al in het buitenland en de andere zie ik evenmin lang in 
ons kikkerlandje blijven. Ik woon samen met mezelf – mijn beste relatie tot 
dusver.   

http://eco-simpel.nl/


UIT HET OOG, NIET UIT HET HART …………….  
=========================================================== 
 
Als Pepergemeenschap zijn we benieuwd hoe het de jongeren vergaat die vanuit de Peper de 

wereld intrekken. Ervaren zij nog verbinding met de tijd dat ze nog in de Peper rondliepen? Of 

speelt dat alles geen rol meer in hun leven. En hoe staan zij nu in de wereld? Wat hebben zij ons 

nog te zeggen? 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hanna Klapwijk is mijn naam, bijna 22 en de dochter van Benno Klapwijk en Annemiek 

Werkman. Momenteel zit ik in mijn vierde en laatste jaar van mijn studie de 

Academische pabo, een combinatie van de pabo aan de Hanzehogeschool en 

pedagogische wetenschappen aan de RuG. Ik doe mijn eindstage op een basisschool 

in de stad Groningen, waar ik voor groep 4/5 sta. Naast mijn studie ben ik altijd actief 

lid geweest bij mijn studievereniging Odiom waar ik in verschillende commissies heb 

gezeten en sport ik bij de Aclo in Groningen.   

Ik ben eigenlijk opgegroeid in de Peper. Mijn ouders kwamen hier al voor ik geboren 

was en ik ben van jongs af aan altijd meegegaan. De afspraak thuis was dat we mee 

moesten naar de kerk totdat we 16 waren, maar ook na die tijd kwam ik er nog altijd 

met plezier.  Dit kwam vooral door de grote en hechte jongerengroep die 

er toen was. De jongeren heb ik altijd gezien als een unieke groep, waar je heel veel 

mee kon lachen, maar waar je tegelijkertijd dingen mee besprak waar je met andere 

vriendengroepen niet zo snel over sprak. Juist die afwisseling van ontspannen dingen 

en diepe gesprekken is voor mij heel waardevol geweest. Ik merkte dat de 

groep onderling een hele sterke band kreeg door de dingen die we samen deelden en 

meemaakten. Nu iedereen aan het studeren is spreken we elkaar niet heel veel meer. 

Maar met sommigen uit de jongerengroep spreek ik af en toe af om te eten of samen te 

sporten en we zien elkaars levens voorbijkomen op social media. Ik vind het mooi om 

te merken dat, als we elkaar weer zien tijdens een viering zoals kerst, dat het meteen 

weer zoals vanouds is en we elkaar opzoeken in de koffiekamer om bij te kletsen. Wat 

mij vooral bij is gebleven zijn de 2 reizen naar Taizé. De kerkdiensten daar met de 

relatief makkelijke en korte teksten die als een mantra herhaald werden vond ik iets 

betoverends hebben. Ook de groepen jongeren die samenkwamen en ’s avonds 

spelletjes deden en samen zongen bij de Oyak hadden een sfeer die echt uniek is voor 

Taizé. Ik vond het heel mooi om dat met een grote groep jongeren van de Peper te 

beleven. Met het geloof ben ik tegenwoordig niet zo veel bezig, maar ik ben wel 

geïnteresseerd in dingen die met het geloof te maken hebben. Zo ben ik een paar 

keer uit interesse naar de VBG(de stadskerk) geweest, om te kijken hoe diensten 

daar worden gehouden. Ik vind het zelf belangrijk om op dagen als Pasen en kerst naar 

de Peper te komen en de Taizévieringen vind ik ook altijd erg mooi.   

Al kom ik niet meer zo vaak in de Peper als vroeger, het voelt toch altijd vertrouwd als 

ik er weer ben.   



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

 

 

 

Verbinden 

 

Het was gewoon een mooie dag 

niet jarig of zo 

maar ik hoefde geen andere dag 

dan deze die aan de beurt was. 

 

Als een bliksemschicht bij weerlicht 

ontstak in mij een flits van inzicht 

dat ik alleen besta, 

alleen besta in verbinding. 

 

En alleen verbonden kan leven 

als ik de banden beleef, 

en nooit de gang zal gaan 

die ik zelf wil 

als ik alleen zelf wil. 

 

De weg naar binnen 

is de pelgrimsweg naar de ander 

iedere dag van het jaar. 

 

 

   Johan Vermeulen 

                                            

  



PEPERFINANCIËN …………….  
=========================================================== 

 

Collecten 2e kwartaal 2019 

 

07-04-19 YASAP-Nederland    Activiteiten West-Timor    327,13 

14-04-19 Stichting Madelief  Madre Rosetta  Cycloon Idai   414.53 

20-04-19 Paasnachtviering 

21-04-19 Stichting Madelief  Madre R. Mozambique,  Idai    681,08 

28-04-19 Inlia inzake Noodfonds        314,55 

05-05-19 Sophea Heritage Foundation      324,20 

12-05-19 Kerk in Nood           320,65 

19-05-19 Broedergemeenschap van Taizé     290,35 

26-05-19 Inlia inzake Noodfonds        335,10 

02-06-19 YASAP-Nederland     Activiteiten West-Timor       340,20 

09-06-19 Stichting Vrienden van SKIN        377,70 

16-06-19 YWCA Nederland       358,10   

23-06-19 Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis      273,85 

30-06-19 Humanitas Afd. Groningen-Stad Kindervakantie    272,29 

 

Bent u geïnteresseerd in de collecteopbrengsten en wilt u dit overzicht niet 

afwachten? Informeert u dan bij de penningmeester Cees Meinders.   

Bent u, of voelt u zich bijzonder betrokken bij een mogelijk collectedoel: 

laat het ons weten via tel 050-5347742 of mail; a.meems@kpnmail.nl of 

gewoon mondeling natuurlijk.  

  

  De opbrengst van de deurcollecten: 2° kwartaal 2019  

    

  april  713,76 

  mei 440,14   

  juni 696,23  

  De collectegroep; Kees Sikkema, Albert Meems, 

  Marijke van der Stichel  



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

Redactie:  Hugo Boonstra, Marjoke Brenninkmeijer, Corry Broersma 

E-Mail:   peperclip@ovg-web.nl    

Internet:  www.ovg-web.nl 

 

Stichting O.V.G. 

Iedere zondag is er een viering in de Pepergasthuiskerk om 10.30 

uur.  

Contactadres voor informatie over de vieringen:  

Secretariaat OVG – 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

