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VAN DE REDACTIE 

 

Als deze Peperclip nummer 6 bij u ‘op de mat’ valt is de wintertijd ingegaan. 

Wij gaan mee in het ritme van kortere dagen, van verstilling, van anders kijken 

en van meer naar ‘binnen gaan’. 

In dit nummer kunt u veel verhalen lezen van Pepergangers die daaraan 

bijdragen:  

Allereerst Minke en haar verhaal over spreken ex cathedra, of het verhaal van 

Herman en Géa verdwalend in het Drents/Friese Woud. Het visioen van onze 

onvolprezen columnist of de les over de Yup’ik bij de Peperlunch van dit jaar. 

En natuurlijk de verslagen van Kloosterweekenden, van de jongeren en van 

de oudere Pepergangers.  

 

Wij wensen u dat deze clip u allen inspireert.   

Corry Broersma, Marjoke Brenninkmeijer en Hugo Boonstra  

  



 

 

OVER KOMENDE VIERINGEN (1) ……………. 
=========================================================== 

 

ZONDAG 10 NOVEMBER ’19   

 

Heilige regels: nieuwe regels, nieuwe heiligheid  

 

Heilig is de grote thematiek van het lopende kerkelijk jaar. In een aantal 

vieringen staan heilige regels centraal. Op de dag voor Sint Maarten sluiten 

we deze thematiek af. Leveren nieuwe heilige regels (de oude zijn ‘versleten’, 

denken we meer dan eens) nieuwe heiligheid op? De regels zelf uiteraard 

niet. Nieuw gedrag op basis van die regels wel? En is het dan nog heilig? We 

vieren onze ervaring van wat mogelijk een nieuwe weg, een andere attitude 

omtrent regels is. Iets dat dan ‘van zelf spreekt’. U bent vanzelfsprekend van 

harte welkom. 

 

Namens de voorbereidingsgroep, Con Hanssen 

 

 

 

ZONDAG 17 NOVEMBER ’19    

 

Uitgetild boven het alledaagse 
 
Dit is een viering in de serie Tussen Hemel en Aarde, vieringen waarin we 
sprekers uitnodigen die vanuit hun terrein ons inspireren om na te denken 
over onze maatschappelijke positie als Pepergemeenschap. Al eerder 
verzorgde Marjoleine de Vos een overweging in deze serie en vandaag is ze 
opnieuw onze gast. Zij is bekend als redacteur en columnist van NRC, als 
schrijfster van prachtige poëzie en velen zullen haar ook kennen als schrijfster 
van teksten o.a. in het boek Ode dat verscheen bij het jubileum van de 
Stichting Oude Groninger Kerken. 
In het jaarthema ‘Wees heilig, want ik ben heilig’ dat nu bijna ten einde loopt, 
hebben we ons verdiept in leven in heiligheid. Ook in deze viering willen wij 
daarover nadenken: wat maakt ons leven waardevol, hoe geven we betekenis 
aan ons bestaan, wat is heiligheid?  
Het zijn vragen die een boeiende viering kunnen opleveren. 
 
Rita Rouw en Pieta Ettema  



 

 

OVER KOMENDE VIERINGEN (2) ……………. 
=========================================================== 

 
ZONDAG 24 NOVEMBER ‘19   
 

‘Alles gaat voorbij... ??’ 

 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

 

‘De Sabbat der eenvoudigen’. Ontroerend 

druksel van de Groninger kunstenaar H. N. 

Werkman. Twee oude mensen, hun leven bijna 

voorbij - en toch dansen zij. Zij dansen de 

Sabbat, die laatste dag van de 

Scheppingsweek die vooruit wijst naar de 

Grote Sabbat waarop alles nieuw zal zijn en 

voltooid... 

Vandaag is ons kerkelijk jaar voorbij. Wij vieren 

de laatste zondag, die vanouds het besef 

oproept: dat alles voorbij gaat. Werelden, 

tijden, jaren. En mensen. Ook Mozes, zo 

vertelt de laatste bladzij van de Thora 

(Deuteronomium 34, de Schriftlezing van 

vandaag).  
        H.N. Werkman, 

          'De Sabbat der eenvoudigen', 1942 

 

Alles gaat voorbij - ook wijzelf. Wat betekent dat voor ons leven nu? Blijft er 

voor ons ruimte om te dansen om wat komen gaat? 

Want tegelijk blikt deze laatste zondag ook vooruit. Naar een nieuw begin. 

Advent. Hoop op een nieuwe wereld die komen zal. Nieuwe hemel, nieuwe 

aarde (Openbaring 21). 

Grote thema's. Maar wat weten wij daarvan?  

Tijd voor bezinning. Op wat wij moeten loslaten omdat het onherroepelijk 

voorbij gaat. En - op de hoop die in ons leeft. 

 

Voorbereiding: Wout en Anneke Mol, Dineke Mol en Ben Blonk (overweging)  

  



 

 

ADVENTSVIERINGEN (1) …………….  
=========================================================== 

 

Ontvangers van goddelijke kennis 

 

In de adventsweken bereiden we ons voor op Kerstmis, het feest van de 

menswording van God. Daarbij keren we onze blik ook naar onszelf en 

denken na over onze eigen menswording: wat bepaalt ons, wat vormt ons, wie 

zijn wij, wat betekent het eigenlijk om een mens te zijn? We beschouwen het 

mysterie van ons eigen leven en we vragen ons af: kunnen we iets van dat 

mysterie begrijpen, lukt het ons om werkelijk mens te worden? 

In deze zoektocht laten we ons inspireren door vier Bijbelse verhalen over 

mensen die geraakt werden door ‘het Goddelijke’; mensen die Goddelijke 

kennis ontvingen en daar ieder op hun eigen manier mee omgaan. In deze 

mensen kunnen wij onszelf herkennen en onszelf de vraag stellen: Hoe doen 

wij dat, wat voor keuzes maken wij als wij op welke wijze dan ook gecon-

fronteerd worden met ‘het Goddelijke’, hoe herkennen we dat en waar lopen 

we tegenaan? 

 
ZONDAG 1 DECEMBER – 1e ADVENT 

Ontvangers van goddelijke kennis: Micha spelt de toekomst 
 

Met name in het Eerste Testament komen we een groot aantal 

personen tegen die op een speciale manier Goddelijke kennis 

ontvingen: de profeten. Deze profeten waren bijzondere mensen, die 

allemaal op hun eigen wijze omgingen met de Goddelijke kennis die ze 

toebedeeld kregen. Vaak vonden ze het helemaal niet gemakkelijk om 

die Goddelijke boodschap – die altijd te maken had met het leven van 

mensen in Gods perspectief, met hun menswording – toe te laten in 

hun leven en deze door te geven aan anderen. 

Op de eerste adventszondag gaan we te rade bij de profeet Micha en 

de inzichten die hij kreeg.  

 

Jannet Delver houdt de overweging. Jannet is theoloog en 

cultuurfilosoof en voormalig hoofd van de dienst geestelijke verzorging 

in het Vumc. 

 

 

 

 



 

 

ZONDAG 8 DECEMBER – 2e ADVENT 

Ontvangers van goddelijke kennis: Zacharias en Elisabeth zien het ongewone 
 

Als we het hebben over kennis die niet ‘hard’ te maken is met 

wetenschappelijke bewijzen, worden we - zeker in de huidige tijd – al gauw 

achterdochtig. Het lijkt erop dat we niet meer durven te geloven in de dingen 

we niet kunnen vangen in formules en harde bewijzen. Maar juist op de grens  

van de wetenschap begint het mysterie. Kunnen we daar nog voor 

openstaan? 

Op de tweede zondag van advent lezen we het verhaal van Zacharias en zijn 

vrouw Elisabeth. Hen werd gevraagd te geloven in een toekomst die er niet 

kon zijn. Te durven hopen tegen beter weten in. 

 
ZONDAG 15 DECEMBER – 3e ADVENT 

Ontvangers van goddelijke kennis: Maria ontmoet een engel 
 

Er zijn waarschijnlijk niet veel mensen zijn die ooit een moment hebben gehad 

waarop ze een Goddelijke boodschap dachten te ontvangen. Hoe herken je 

zo’n boodschap? En als je wel iets herkent, hoe reageer je dan? Om je af te 

stemmen op dit kennen is waarschijnlijk een heel speciale houding nodig. 

Misschien lukt dat alleen als je dat wat ‘gewoon’ is kunt loslaten; als je je kunt 

overgeven aan dat wat helemaal en onverwacht anders is. In de Bijbel staan 

talloze verhalen die ons daarbij kunnen helpen en inspireren.  

Voor de derde adventszondag is het bekende verhaal gekozen van de 

aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria door de engel Gabriël. 

Het zal je maar gebeuren, een engel op bezoek…. Hoe herken je hem en durf 

je hem binnen te laten? 

 

Geeske Hovingh houdt de overweging. Geeske Hovingh is coördinator van 

het Wereldhuis in Amsterdam, een initiatief van de Protestantse kerk 

Amsterdam. 

 
ZONDAG 22 DECEMBER – 4e ADVENT 

Ontvangers van goddelijke kennis: Jozef durft het aan 

 

Het is niet gemakkelijk om in deze tijd de kern van ons eigen bestaan vast te 

houden. Ons leven wordt in hoge mate bepaald door regels, eisen en (vaak 

heel hoge) verwachtingen. De buitenkant van het leven vraagt zoveel 

aandacht dat we de binnenkant uit het oog dreigen te verliezen. De kern van 



 

 

ons leven, onze ziel, ‘God’ in ons zelf, is soms moeilijk te vinden. Hoe 

voorkomen we dat we de weg naar onze ziel kwijt raken? 

Op de laatste zondag van advent laten we laten ons inspireren door Jozef, de 

vader van Jezus – een man die ook moest opboksen tegen de regels van zijn 

leefwereld…. en die het lef had om oor te hebben voor de Goddelijke 

boodschap die hij ontving. 

 

KERSTVIERINGEN:   Het Mysterie van Menswording 

 

De viering van het kerstfeest krijgt vorm in twee vieringen die inhoudelijk op 

elkaar aansluiten. Het feest van het Mysterie van menswording – God komt 

ons in een mensenkind nabij – herkenbaarder kan eigenlijk niet. 

 

DINSDAG 24 DECEMBER - KERSTNACHT 

Het mysterie van Menswording: Geboorte 

 

Op kerstavond verwonderen wij ons over de geboorte van God in een 

mensenkind: ‘Adem van God in een kind ‘. Een intiem gebeuren, een niet te 

vatten mysterie. Wij worden aangeraakt door een nieuwe, ongrijpbare 

werkelijkheid, die ons vervult met stille verwondering. Tegelijk ervaren wij ook 

een intense vreugde: Een Licht wordt zichtbaar in het duister. Midden in de 

winternacht zingt een engelenkoor over Gods grote liefde voor ons mensen. 

En wij zingen mee! In deze viering speelt muziek een grote rol.  

 

WOENSDAG 25 DECEMBER – KERSTMORGEN 

Het mysterie van Menswording: Leven als Gave 

 

De viering van Kerstmorgen staat in het teken van de nieuwe hoop, de vrede 

en de vreugde die met de geboorte van Jezus over ons komen. Zijn komst is 

een Goddelijke gave voor elk mens, voor alle mensen, voor deze wereld. 

Deze gave, dit ’cadeau voor het leven’ daagt ons uit liefde te geven, recht te 

doen - elkaar levend te houden. We delen onze vreugde om dit wonder in een 

feestelijke, vrolijke viering. 

 

Namens alle voorbereiders,  

Wil van den Broek en Ineke Molenkamp 

  



 

 

LAATSTE VIERING VAN HET JAAR ……………. 
=========================================================== 

 

Oproep voor de laatste zondag van het jaar 

 

De laatste zondag van het jaar, 29 december, is een bijzonder moment.  

Bijna zou je geneigd zijn te zeggen: na alle drukte, nu maar even geen viering. 

Maar juist dan, tussen de Kerst en de komende jaarwisseling, is het goed om 

elkaar in de Peper te treffen. Een moment om even uit de decemberdrukte te 

stappen en bij elkaar te komen voor een ‘gewoon’ viermoment.  

 

Het zal het een korte en rustige viering worden. De voorbereiding verloopt 

zoals bij de zomervieringen gebruikelijk is: voor deze viering met als titel: 

Leven op uw Woord – jaar uit, jaar in.., lever ik de inhoudelijke bouwstenen en 

twee á drie mensen werken die samen uit tot een viering.  

 

En ja, omdat het toch wel bijna oudjaar is lijkt het me heerlijk om na afloop van 

de viering samen te genieten van koffie of thee met oliebollen – laten we er 

een ‘oliebollenfeestje’ van maken!! 

 

Om dit alles mogelijk te maken zijn er natuurlijk wel enkele mensen nodig: 

twee voor de viering én een aantal mensen die –vooraf- oliebollen willen 

bakken.  

 

Wie doet er mee? 

 

Voor nadere informatie en/of aanmelden kun je bij mij terecht. 

 

Wil van den Broek (hl.broek@hccnet.nl / 050 5263350) 

  

mailto:hl.broek@hccnet.nl
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VIERINGENOVERLEG (1) ……………. 
=========================================================== 

 

Impressie Vieringenoverleg 25 september 2019 

 

Rita heet iedereen welkom en legt het doel van de avond uit: de introductie 

van het jaarrooster voor 2019-2020.  

Wil van den Broek heeft, nu Annemieke vertrokken is, plaats genomen in het 

VO-klein en daar zijn we erg blij mee. 

 

Het thema voor het nieuwe jaar is Betekenisgeven. Net als vroeger proberen 

mensen op verschillende manieren betekenis te geven aan het leven. Waar 

vind je dat wat voor jou betekenis heeft? Als individuen hebben we de ruimte 

om eigen keuzes te maken. We gaan op zoek naar manieren om het 

onkenbare te leren kennen. We bewandelen daarvoor verschillende wegen 

om eigen antwoorden te formuleren. Lukt het ons om dichter bij het onkenbare 

te komen? We zullen bekende en oude paden bewandelen om daar onze 

inspiratie te vinden. Maar de onbekendere paden van mystiek en spiritualiteit 

zullen we niet schuwen, vandaar de ondertitel Spiritualiteit en Mystiek in de 

Peper. Als Pepergemeenschap zoeken we naar paden die bij ieder van ons 

passen, geleid door de vraag naar de aanwezigheid van de Eeuwige in ons 

leven. 

 

Daarna volgt aan de hand van een powerpointpresentatie een concretere 

invulling van het thema. Welke vieringen vloeien hieruit voort? Het VO-klein 

heeft hiervoor de vorm van een reisbeurs gekozen met tien verschillende 

paden die bewandeld kunnen worden. Die paden corresponderen met tien 

verschillende series van vieringen die geïntroduceerd worden. Sommige 

vieringen zijn al aardig ingevuld, bijvoorbeeld de vieringen rond advent en 

kerst, andere zijn nog volledig open.  Als de inspiratie van Pepergangers leidt 

naar andere dan de nu aangekondigde reisdoelen, andere wegen om 

betekenis te geven aan het leven, kan dat natuurlijk ook.  

In de pauze kunnen de aanwezigen zich in de hal op de verschillende reizen, 

de verschillende paden oriënteren.  

Voordat het zover is, komt de vraag of dit thema past bij de Peper. Er ligt nu 

een vastgesteld programma. Was het niet beter geweest om als 

gemeenschap, voorafgaand aan de invulling van het rooster over dit thema na 

te denken en met elkaar in discussie te gaan?  We besluiten eerst met koffie 

of thee de reisbeurs te bezoeken om daarna deze vraag aan de orde te 

stellen.  



 

 

 

VIERINGENOVERLEG (2) ……………. 
=========================================================== 

 

Er is veel belangstelling voor het gebodene en ook de geruststelling dat er in 

de vieringen nog heel veel ruimte is, zodat iedereen zijn plek daarin kan 

vinden. Na de pauze komen we op de vraag terug waarom het thema niet 

eerder met de Pepergangers besproken is, alvorens het gekozen werd. 

Sommigen missen de werkwijze uit het verleden toen eerst een brainstorm 

werd gehouden voorafgaand aan de invulling van het rooster. Rita legt uit dat 

zes jaar geleden tot deze werkwijze is besloten om versplintering van het 

jaarthema te voorkomen. Het is een praktische en  

 

werkbare keuze waarmee het VO-klein heel tevreden is. Wel moeten we 

blijven bewegen en we zullen als VO-klein ons moeten beraden op de gang 

van zaken.  

Pijnpunt lijkt te zijn dat mystiek veel vragen oproept; het is moeilijk te duiden 

en sommigen willen die onzekerheid niet aan, terwijl anderen juist alle 

mogelijkheid zien om er mee aan de slag te gaan en er veel van hopen te 

leren. Enerzijds gaan voorgangers van buiten – ook dat is een afspraak – met 

ons op pad, anderzijds biedt de planning voldoende ruimte om als 

Pepergangers eigen invalshoeken te vinden.   

Er is waardering voor het werk van het VO-klein wat onderstreept wordt met 

applaus. Men wil graag de tekst van de presentatie kunnen nalezen en er 

wordt gezamenlijk besloten dat dat het beste kan via de site. Daar zal hij 

verschijnen. 

De avond wordt besloten met een meditatief moment. 

 

Pieta Ettema, secretaris VO-klein 
 

 

HET VIERINGENROOSTER 

Het vieringenrooster zal weer iedere eerste zondag van de maand in de 

koffiekamer aan de deur hangen. Ook de witte map met daarin informatie over 

de vieringen ligt dan op een van de tafels. Dat is natuurlijk niet voor niets: we 

hopen dat het uitnodigt om mee te willen werken aan een of meerdere 

vieringen. Er is nog heel veel ruimte voor aanmeldingen en we doen een 

dringend beroep om in te tekenen. Vieringen kunnen alleen doorgang vinden 

als we met elkaar onze schouders eronder zetten. Dus…….. 

Namens het VO-klein, Nanno Evenhuis, roostermaker  



 

 

VAN DE KINDERVIERINGEN ……………. 
=========================================================== 

 

Kindervieringen 

Iedere zondag wordt er in de Peper een kinderviering gehouden. 

Of het nu gaat om één kind of vijftien kinderen, altijd is er iemand die met de 

kinderen samen een viering houdt die bij hun eigen leeftijd past. 

Acht mensen doen samen dit werk en alhoewel we het heel gewoon vinden 

dat er iedere zondag iemand opstaat om met de kinderen op pad te gaan, is 

het eigenlijk wel bijzonder! 

 

Begin oktober hebben een aantal van deze ‘noeste werkers’ samen om de 

tafel gezeten. Behalve het uitwisselen van ervaringen (dat gebeurt niet zo 

vaak, want ieder verzorgt zelf de eigen viering), is gesproken over de 

informatie vanuit de voorbereidingsgroepen. Meestal lukt dat wel, maar men 

gaf aan dat het fijn zou zijn om ook de inleidende tekst van de viering vooraf 

te hebben – daarin staat vaak kort en bondig geformuleerd waar het die 

zondag over gaat - een aandachtspunt voor de alle trekkers. Verder heeft 

Steven Neerken zich bereid verklaard om vanaf nu het aanspreekpunt voor de 

Kindervieringen te willen zijn.  

Laatste onderwerp van gesprek was het Adventsprojekt. Dit jaar is gekozen 

voor het verhaal van Pinokkio (elders in de Peperclip leest u daar meer over).  

En.. in januari komen we weer bij elkaar –wij houden u op de hoogte. 

 

Wil van den Broek, namens de leiding van de Kindervieringen. 

 

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

  



 

 

PINOKKIO ADVENTSPROJECT VOOR DE KINDERVIERING... 
=========================================================== 
 

Adventsproject voor de Kinderviering: Pinokkio – een mens wordt geboren! 
 

Het kerstverhaal nodigt ons uit om mens te worden, mens als ‘beeld van God’, 

zoals het kind in de kribbe – een mens worden die z’n naaste net zo daadwerkelijk 

liefheeft als zichzelf.  
 

Werkelijk kerstfeest is: ruimte scheppen om ‘God-in-ons’ geboren te laten worden. 

In het bekende verhaal van Pinokkio (geschreven door C. Collodi) -die pop we 

meestal als eerste associëren met de leugenachtige lange neus- maken we kennis 

met een houten marionet die met vallen en opstaan uiteindelijk een mens van 

vlees en bloed, een mens met ‘een hart’ wordt. Dit verhaal sluit inhoudelijk aan op 

het overkoepelende thema van de adventsvieringen van dit jaar: MENSWORDING  
 

Het verhaal van Pinokkio wordt gedurende de adventstijd in vier delen verteld. 

Ieder vertelmoment wordt afgesloten met een passend beeld; het beeld staat 

steeds symbool voor datgene wat in dát deel van Pinokkio’s leven bepalend is.  

Het zijn vier beelden (benen, hoofd, handen, hart) die Pinokkio tot werkelijk mens 

laten worden; als een echte mens krijgt hij een plaats in het kerstverhaal. 
 

De vier beelden -die in de adventszondagen achtereenvolgens aan de orde komen 

en in de kerk zichtbaar zullen worden- staan voor de volgende menselijke 

gedragingen: 

= benen – geen rekening houden met je naaste – verantwoordelijkheden dragen 

= hoofd – je gedragen als een ‘losbol’ - omgaan met verleidingen / uitdagingen 

= armen/handen- je inzetten voor anderen - zorgzaamheid 

= hart – de ander liefhebben zoals jezelf/ je hart laten spreken - menswording 
 

In de viering op kerstmorgen horen de kinderen samen met Pinokkio het 

geboorteverhaal van Jezus. 

Alle kinderen zijn uitgenodigd. 
 

Alle vaders en moeders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om (aan de zijlijn) 

met hun (klein)kinderen  dit speciale verhaal mee te beleven 
 

Én…  natuurlijk is Pinokkio ook een inspirerend verhaal voor álle Pepergangers – 

weliswaar gaan de volwassenen niet mee naar de kinderviering, maar in de kerk 

komt Pinokkio zeker langs!  

 

Wil van den Broek, namens de leiding van de Kindervieringen  



 

 

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

 

jij mens….. 
 
 
jij, mens, 
gij-mens, 
van nature heilig: 
 
apart gezet 
om 
toegewijd 
liefde te leven….. 
 
aan een heiig 
onveilig 
bestaan ten prooi, 
 toch 
 van binnen uit 
 te mooi, 
het appel 
voor wáár nemen 
en 
antwoorden 
en 
‘ja!’ zeggen….. 
 
ervaren: 
richtlijnen 
worden 
lichtlijnen….. 
 
 
 
Job Hanegraaff 
 
In verband met het jaarthema “Wees heilig” en gebruikt in de viering van 29 september 2019 

  



 

 

VAN HET BESTUUR (1) …………….  
=========================================================== 

 

Invullen functie van theologisch medewerker 

Door het vertrek van Annemieke ter Brugge is de functie van theologisch 

medewerker vacant. De wervingsprocedure loopt nu. We hebben enkele 

mensen uit de gemeenschap bereid gevonden zitting te nemen in een de 

sollicitatiecommissie. Deze commissie komt te zijner tijd met een voorstel 

richting het bestuur over de te benoemen kandidaat.  

Het is de bedoeling de functie van theologisch medewerker permanent in te 

vullen. Wil van den Broek heeft zich bereid verklaard de functie van 

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

ingevuld. Ze is in september 2019 met haar werkzaamheden begonnen.  

 

Rooster vieringen voor 2020 

Op 25 september jl. is het jaarrooster in de Columnakerk besproken. Het 

thema voor komend jaar is: “Betekenis geven”. Daaronder hangen twee 

kopjes: Mystiek en Spiritualiteit. Het was een mooie, goed voorbereide avond. 

Als bestuur spreken we onze dank uit naar het Vieringen Overleg en alle 

aanwezigen. We zijn goed onderweg.  

 

Voortgang project Pepercomm 

Tijdens de gemeenschapsavond van 10 april 2019 presenteerde de 

projectgroep haar voorstellen. De aanwezigen discussieerden erover en gaven 

feedback. Het bestuur ondersteunt de uitvoering.  

De Peper kiest voor de 2-wekelijkse PeperNieuwsbrief en voor het 

PeperForum. Twee mooie middelen om actuele informatie te versnellen èn te 

verbreden en om onderlinge communicatie te stimuleren. 

We willen de PeperNieuwsbrief en het PeperForum begin 2020 effectueren. 

Voor al ons werk hebben we mensen nodig die het dragen èn doen. We 

zoeken Pepergangers voor de Nieuwsbriefredactie. Wil je jouw steen 

bijdragen? Meld je dan bij Aart Jan de Geus: ajdg@viafutura.org  

 

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

 

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. De hoorzitting over het goedkeuringsbesluit staat nu, na 

drie keer te zijn uitgesteld, gepland op 12 november 2019 om 16.00 uur aan 

het Cascadeplein 10 te Groningen. Tijdens deze hoorzitting gaat de gemeente 

Groningen de gronden van bezwaar toelichten waarna Lefier daarop kon 

reageren. Ten tijde van het schrijven van deze Peperclip is nog niet bekend, 

hoeveel publiek bij de hoorzitting aanwezig mag zijn.  

 

Op zoek naar nieuwe bestuursleden en leden van het Vieringen Overleg 

Cees Meinders treedt per 1 januari 2020 af als penningmeester. Hij is dan een 

kleine 7 jaar penningmeester geweest. Hier tekent zich een groot knelpunt af. 

We zijn dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid die de plaats van Cees 

Meinders inneemt. Mensen die we al hebben gevraagd, gaven vaak aan niet 

over boekhoudkundige deskundigheid te beschikken en om die reden af te 

zien van het penningmeesterschap. Als oplossing hebben we ervoor gekozen, 

dat Cees Meinders tijdelijk alleen doorgaat met de boekhoudkundige 

werkzaamheden. Voor alle overige zaken zoals de jaarlijkse financiële actie, 

het verwerken van de collectes en de (financieel) bestuurlijke zaken zoeken 

wij een nieuw bestuurslid.   

Rita Rouw is nu voor het 7e jaar voorzitter van het Vieringen Overleg en stopt 

voor de zomer van 2020 met deelname aan het Vieringen Overleg en met 

haar voorzitterschap. We zijn op zoek naar nieuwe deelnemers aan het 

Vieringen Overleg. Het Vieringen Overleg gaat straks zelf bepalen wie 

voorzitter wordt van het Vieringen Overleg en daarmee ook wie zitting neemt 

in het bestuur. 

Zelf belangstelling of kent u iemand die belangstelling zou kunnen hebben: 

neem dan contact op met Ben Hanewinkel of Cees Meinders voor het 

penningmeesterschap/ bestuurslidmaatschap belast met (financieel) 

bestuurlijke zaken en met Rita Rouw voor deelname aan het Vieringen Overleg. 

Ben Hanewinkel:  b.j.m.hanewinkel@inter.nl.net 050-5426164 

Cees Meinders: ceesmeinders@cmmail.nl 06-15511185 

Rita Rouw: home@ritarouw.nl 050-3136193 

 

Roel Klopstra, Secretaris OVG 
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!!! Doe mee, protesteer tegen verkoop Peper !!! 
 

Het gaat dus echt gebeuren: de hoorzitting over de verkoop van de Peper. De 

hoorzitting vindt plaats op dinsdag 12 november, 16.00 uur in het 

Cascadegebouw. Wij zijn tegen de verkoop van de Peper. Samen met de 

bewoners willen wij ons protest laten horen. Bram de Vink heeft protestborden 

gemaakt, onder andere met de ironische Peperteksten. Wij hebben 12 

mensen nodig om de protestborden omhoog te houden. Twaalf is een mooi 

Bijbels getal (12 stammen,12 leerlingen). Wil je meedoen met dit protest? 

Geef je op en stuur een mailbericht naar hans@tulp.nu. 
 

Namens de Protest- & Communicatiegroep, Hans Tulp 

 

Amnesty International activiteiten in december 
 

Op 10 december 1948 werd door de Verenigde Naties deze dag ingesteld als 

de dag van de Rechten van de Mens. Sindsdien wordt er rond die datum 

wereldwijd stil gestaan bij de schending van mensenrechten waar ook ter 

wereld. 

Op zondag 8 december wordt er in de Peper na afloop van de viering in de 

koffiekamer een schrijfactie voor gevangenen gehouden. 

Daarnaast worden er op de zondagen 8, 15 en 22 december in de koffiekamer 

ook kaarten en kaarsen van Amnesty verkocht. 

Zo kun je in de donkere dagen voor Kerst het opkomen voor de 

mensenrechten uitdragen. 
 

Namens de kerkengroep van Amnesty International 

Groningen, 
 

Kees Sikkema  
 

 

Peperclip in 2019 en 2020 ……………. 

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

nr.7  inleverdatum    7 december    verschijningsdatum  15 december 

nr.1 inleverdatum    18 januari verschijningsdatum 26 januari 

nr.2  inleverdatum    14 maart verschijningsdatum 22 maart   
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Concert 

De wintertijd is ingegaan; het is weer tijd om mooie hartverwarmende muziek 

te gaan beluisteren. Welkom bij de concerten van Vocaal Ensemble Ten Toon!  

We pakken deze keer flink uit: We zingen muziek van Joseph Haydn en 

Wolfgang Amadeus Mozart en we laten ons daarbij begeleiden door orgel, 

strijkers en sopraan soliste.  

We openen het concert met de Missa Brevis Sancti Johannis de Deo, ook 

bekend als Kleine Orgelmesse.  

Een Missa Brevis bevat alle onderdelen van een katholieke mis (Kyrie, Gloria, 

Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei). In het Benedictus komt een zeer 

fraaie sopraanpartij voor, die gezongen wordt door de jonge studente Zola 

Bikouta.  

Het meest in het oog springende werk is het Salve Regina van Haydn. Dit 

werk is tamelijk onbekend en daar willen wij graag verandering in aanbrengen. 

Het behoort tot het meest fantasievolle en afwisselende werk dat Haydn voor 

zangers heeft geschreven, met bovendien een enorme diepgang.  
 

Salve Regina is een hymne aan Moeder 

Maria. Het werk bestaat uit drie delen, 

waarbij Haydn in het midden laat of alle 

partijen solistisch of door een koor 

moeten worden gezongen. Wij laten alle 

partijen door het koor uitvoeren. Dit werk 

vormt de afsluiting van ons concert.  
 

Tussen Missa en Salve Regina muzikale 

heerlijkheden van Mozart:  

Sancta Maria Mater Dei; Sicut in 

Holocaustis; Tantum Ergo.  

Komt dat zien, komt dat horen op 16 en 

17 november!  
 

Kaartjes kun je bestellen via  

info.tentoon@gmail.com  

of bel 06 2050 6606 

 
Met dank aan: Büchli Fest-Meijer Fonds, Kunstraad Groningen, Gemeente Tynaarlo 

Vocaal ensemble Ten Toon www.tentoon.eu  
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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 december 2019 en eindigt 

in juni 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:  6-8 december 2019, 10-12 januari 2020, 28 februari-1 maart 2020, 17-

19 april en 19-21 juni 2020. 

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

minderdraagkrachtige mensen is een reductie op de deelnemersprijs aan te 

vragen bij de coördinator. 

Begeleiding: Marja Heuzeveldt en Heileen Holman. 

 

Een uitgebreid informatiepakket (met opgaveformulier) kan worden 

aangevraagd bij de coördinator van Lieverlede, Heileen Holman, 

lieverlede@heileenholman.nl, 06-29597780.  

 
DIENSTENCENTRUM  FRANCISCAANSE BEWEGING 

Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA ’s-Hertogenbosch Tel.: 073 - 613.13.40  

mailto:lieverlede@heileenholman.nl
mailto:lieverlede@heileenholman.nl


 

 

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

Mensen onderweg 
 
'Mensen onderweg' was het thema van de door ons voorbereide viering op 6 
oktober jongstleden.  
De levensweg, onze weg, samen op weg......pastoraat. 
We zijn allemaal zomaar in het leven geroepen. We gaan onze levensweg 
waarin we het leven geleidelijk mogen ontdekken, onszelf en onze eigenheid 
mogen ontwikkelen. 
Daarvoor is omgang met andere mensen en hun ontdekkingsreis belangrijk. 
Samen op weg, beschikbaar om elkaar wederzijds te helpen......pastoraat. 
Ieder vanuit een eigen unieke kern..... 
Wie reist er mee op onze weg? 
We zijn ons bewust dat hulp vragen en ontvangen vaak moeilijker is dan hulp 
geven. De pastoraatsgroep volgt 1x per jaar een pastorale training. We 
hebben als onderwerp gekozen:  
'Hoe gaan we om met de ouder wordende mens'. Ook vanuit de pastorale 
kring kwam dit onderwerp naar voren. In het voorjaar gaan we hier samen 
over praten.  
Lieve mensen, blijf meereizen, vraag vrijmoedig naar een luisterend oor, en 
bloemensuggesties blijven zeer welkom. 
Namens de pastoraatsgroep,  
 

Marjan Fekkes 
 

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

 

Uitnodiging    voor de lezing op woensdagavond 4 

december door Mieke Mosmuller over de dood, een 

andere vorm van leven. 

Er zal ruimte zijn voor vragen en oefeningen. 

Een stervend mens laat zijn lichaam achter, een leeg 

geworden hulsel.  Waar blijven het zelfgevoel en het 

zelfbewustzijn, wanneer het lichaam gestorven is? 

De lezing wordt omlijst door live gespeelde vioolsonates 

van de Graaf van St.Germain door Renate Kroese 

(viool)en Samara Bertch (cello) en Peter Rippen (piano)  

Waar: Lauwersstraat 3 Groningen   Tijd: 19:30 – 22:00 

Voor info: mrippenveenker@ziggo.nl of info@occident.nl  
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Niet preken, niet praten, maar spreken ex cathedra 

 

Kortgeleden is de redactie op bezoek geweest bij Minke Harryvan, en hebben 

het volgende uit haar mond gehoord en opgetekend. Minke wilde graag nog 

iets kwijt... 

Zij wil iets vertellen over wat haar bezig houdt en vraagt ons dat in de 

peperclip op te nemen. Rode draad hierbij is het lied 'Geest van God wees 

hier aanwezig' (ZZZ 95) en de strofe daarin 'dat wij het horen en elkaar 

verstaan'. 

Minke maakt onderscheid tussen preken, spreken en praten. Preken heeft iets 

belerend, praten doe je één op één. Het 'spreken', laten horen waar je voor 

staat, krijgt in ons gesprek de aandacht. 

 

Een kleine uiteenzetting: 

Schrijftaal is stemloos, spreektaal is een dynamisch gebeuren. De nieuwe man 

of vrouw achter de knoppen doet wonderen op het gebied van sterkte 

(volume) en akoestiek (soort van geluid). MAAR ..voor tempo en melodie 

moeten we zelf zorgen. 

Spreken is een onderdeel van zingen, spreken moet iets muzikaals worden. 

Aan 'zingen' denken is al genoeg om verandering teweeg te brengen. De 

gemiddelde hoogte van de (spreek) stem ietsje hoger, en langzamer spreken 

zijn mogelijkheden als je je bewust wordt over hoe je je stem kan gebruiken. 

Een melodie vinden, bij een alinea de moed, de durf hebben om je stem iets 

hoger te laten klinken, zodoende dynamiek aanbrengen. Maar blijf wel naturel, 

alles waar 'te' voor staat leidt af van de inhoud. Verbind de woorden, dan 

wordt het een zin, een geheel. Als je achter de microfoon staat kan je stem de 

inhoud zodanig ondersteunen dat je boodschap meer overkomt bij de  mensen 

die naar je  luisteren. Als er goed gesproken wordt kun je de boodschap 

overdragen, wordt deze 'verstaan'. 

 

In de Peper gebeurt het soms. Als de heiligende Geest merkbaar wordt en het 

gemeenschapsgevoel voelbaar is, dan gebeurt er iets... Minke citeert Galaten 

5: liefde, geduld, vrucht van de Geest. Zo kunnen we datgene wat ons 

inspireert overdragen van de ene generatie op de volgende. 

Dank Minke voor deze woorden. 

 

Marjoke Brenninkmeijer en Corry Broersma 
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Kloosterweekend jongeren 2019 

Op vrijdagavond 6 september stonden we er klaar voor, op de parkeerplaats in 

Haren. Ons uitgestelde kloosterweekend zou gaan beginnen! Toen iedereen 

er was vertrokken we naar onze bestemming: Don Bosco te Apeldoorn. Hier 

was een deel van de jongeren vorig jaar ook al geweest. Toen zaten ze in de 

‘Villa, ’ maar deze keer in de grote kampeerboerderij waar wel plaats is voor 

70 man. Kwamen wij aan met ons groepje van 10! We moesten ons plekje 

eerst wel even gezellig en comfortabel maken, want het was allemaal wel erg 

leeg en groot. Toen dat allemaal goed geregeld was en we hadden besloten 

waar iedereen zou gaan slapen, konden we beginnen aan onze lekkere hapjes 

en drankjes. We hebben gepraat over onze meegebrachte spulletjes die voor 

ons een gevoel van vrijheid betekenen. We eindigden met veel leuke 

spelletjes. En sliepen weer net ietsjes te laat… De volgende ochtend konden 

we lekker uitslapen en stonden we op met een heerlijk ontbijt. Na het ontbijt 

liepen we naar het ‘meditatie bos’. Wij hebben hier onze eigen invulling aan 

gegeven, want we maakten van elk kunstwerk een spelletje; wie heeft het 

beste evenwicht, wie kan het langst een stok op z’n hand laten balanceren en 

wie kan het meest gericht een voetbal schieten. Na de spelletjes moesten we 

écht aan het werk. We hebben in tweetallen nagedacht over ons onderwerp en 

over het grote verschil tussen Bijbelse vrijheid en de vrijheid van ons zelf en 

van een ander. Daarna hebben we lang gediscussieerd over wat we die avond 

zouden eten. Besloten werd zelf pizza’s te bakken. Een paar van de groep 

vertrokken richting de supermarkt.                                                                                                 

We maakten een mooi buffet van alles wat we op onze pizza zouden kunnen 

doen, en belegden zo onze eigen pizza’s. Deze zijn heel erg lekker geworden. 

Na het eten hebben we de hele avond spelletjes gespeeld. En wederom laat 

op bed. Dat was achteraf niet zo slim. De wekker ging namelijk om 7.45 uur.. 

We moesten naar de kerk! Hier hebben Hanne en Maartje de voorbeden 

gedaan nadat Tobias de klokken mocht luiden. Na de kerk begonnen we met 

inpakken en opruimen, stofzuigen, afstoffen, afwassen, we moesten het 

allemaal doen. Toen alles op en top schoon was speelden we nog spelletjes. 

Tot onze grote verrassing hadden Marion en Theo wel een heel lekkere lunch 

opgehaald: patatjes! Na de lunch vertrokken we richting Groningen.                                                                                                         

We hebben een top weekend gehad!   

Namens alle jongeren, Maartje Wijnstra    
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===========================================================
Ps. We begrepen dat veel mensen graag de tekst hadden willen (mee)lezen van het lied dat we 

tijdens de Jongerenviering van 27 oktober zongen. Bij deze… 

 

‘Hometown Glory’ by Adele 

I've been walking in the same way as I did 

Missing out the cracks in the pavement 

And tutting my heel and strutting my feet 

"Is there anything I can do for you dear? Is there anyone I could call?" 

"No and thank you, please Madam. I ain't lost, just wandering" 

Round my hometown 

Memories are fresh 

Round my hometown 

Ooh the people I've met 

Are the wonders of my world 

Are the wonders of my world 

Are the wonders of this world 

Are the wonders now 

 

I like it in the city when the air is so thick and opaque 

I love it to see everybody in short skirts, shorts and shades 

I like it in the city when two worlds collide 

You get the people and the government 

Everybody taking different sides 

 

Shows that we ain't gonna stand shit 

Shows that we are united 

Shows that we ain't gonna take it 

Shows that we ain't gonna stand shit 

Shows that we are united 

Round my hometown 

Memories are fresh 

Round my hometown 

Ooh the people I've met 

(Doo-da-da-da-da-da-da-da-dah, yeah 

Doo-da-da-da-da-da-da-da-dah, yeah 

Doo-doo-doo-doo ooh-ooh yeah 

Yeah, yeah-ey) 

 

Are the wonders of my world 

Are the wonders of this world 

Are the wonders of my world 

Of my world,  

Yeah 

Of my world 

Of my world yeah 
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      dodenakker  

 

                            verkeren  

                            in een  

                                        eindeloze  

                                        gedachteloze  

                            stilte  

 

                            latent  

                            aanwezige  

                            ontvankelijkheid  

                            van acceptatie  

 

                                        ver weg  

                                        van  

                                        ongewenste  

                                        leegte  

 

 

                            weten  

                            van een  

                            open einde  

                            en .... dan.....  

 

 

thom oosterhof  

Allerzielen 2019 
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Kloosterweekend volwassenen 2019 

Net thuis. De groep heeft me gevraagd verslag te doen. 

Meteen beginnen dan maar:  
 

En dan is het ineens zover, vrijdag 4 oktober gaan we 

naar het Cisterciënzerklooster Maria Toevlucht te 

Zundert. Voor het eerst ga ik mee met een 

kloosterweekend. Geen idee wat me te wachten staat;  

ik zal wel zien.... 
 

Bij aankomst worden we (we zijn met ons tienen) welkom geheten door Broeder 

Peter, een uiterst aimabele man die ons deze dagen zal begeleiden. Meteen 

volgt de proof of the pudding: nadat we wegwijs zijn gemaakt, kunnen we naar 

onze kamer om de spullen uit te pakken en het bed op te maken. We worden 

gemaand stil te zijn. 

Daarna is om vijf uur de eerste [van vele] bijeenkomst in de kapel. Stilte 

overheerst. Teksten zijn soms bekend maar de psalmen worden steeds op 

vergelijkbare manier gezongen/gereciteerd.  Het is wel wennen, wanneer je 

zingen in De Peper gewend bent. 

Aansluitend volgt een broodmaaltijd. In stilte. 
 

Even naar de kamer tot om 19:50u de oproep klinkt voor de completen in de 

kapel. We sluiten gezellig af met een huisgemaakte trappist in gezelschap van 

broeder Peter. Nu wordt er geanimeerd gepraat. Half tien schluss. De stilte 

daalt neer. 
 

Een dag thuis. 

Opstaan met psalm zingende trappisten in het hoofd en met behoefte aan 

meditatie. De zon schijnt naar binnen, het weer is rustig, dus lekker aan 

toegegeven. De klankschaal van broeder Peter is vervangen door 

vogelgezang van mijn sluimerwekker. Dat blijkt ook te werken. 
 

3:45 uur gaat de wekker. Werktuiglijk kleden we aan en lopen we naar de 

kapel voor de metten. Een korte viering, waarna we de gelegenheid hebben 

nog wat te slapen tot de meditatie in de grote zaal in het klooster, om 7:20 uur. 

In dat half uur schieten ontelbare gedachten door het hoofd en ligt slaap op de 

loer. Iemand bezwijkt daar zelfs een paar minuten voor. De klankschaal klinkt 

weer voordat de stilte in het hoofd is gevonden.  
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Dit is kenmerkend voor deze eerste volle dag: alles is nog nieuw, moet nog 

wennen. En hoewel stilte in het klooster in hoog aanzien staat, wil het hoofd 

nog niet echt stil worden 

Echt tijd voor zorgen is er niet, om 8.00 uur is er een korte dienst, daarna 

ontbijt in stilte. 
 

Tijdens de koffie schuift broeder Peter aan, open voor vragen, delen van 

ervaringen en een goed gesprek. Hij is zeer openhartig over zijn eigen 

bevindingen. Heel plezierig. 

12:00 uur bijeenkomst in de kerk. Het boek Psalmen staat op het rooster en 

deze worden recitatief gezongen. Langzaam aan begint dat te landen en 

ontstaat er ruimte om op te gaan in het ritme. 
 

En dan is er het middagmaal. Met Trappistenbier. In stilte. 

Het is mooi weer, de omgeving is prachtig. Tijd voor een wandeling langs 

honderd konijntjes naar een Mariakapel in het nabijgelegen sterrenbos. 
 

En het wordt avond en het wordt nacht. 
 

Een paar uur later. Terug van fysio en gesprekken met anderen. Het leven 

buiten het klooster krijgt meer vat. De laatste banden die mij nog in Zundert 

houden, worden dunner. 
 

Zondag 4:00 uur. De wekker gaat weer en dit keer zie ik uit naar de metten. Ik 

geniet van het psalmzingen (vaak niet van de tekst, die ik regelmatig gruwelijk 

vind) en van de stilte. Ook tijdens de meditatie om 7:20 uur lijk ik mee te 

bewegen in het ritme van het klooster. De ochtend is vol, biedt geen ruimte 

voor nog een wandeling: 8:00 uur ochtenddienst, ontbijten en om 10:00 uur de 

eucharistieviering met de omringende dorpen. Er is 

ruimte voor iedereen om deel te nemen, net als in De 

Peper. 
 

Het middagmaal is tevens ons slotmaal. De laatste 

gezamenlijke activiteit. Broeder Peter bedankt ons (en 

wij hem!) en neemt afscheid. Ons rest nog koffie en 

de lange reis terug. Onderweg zijn we nog steeds stil 

en onder de indruk. Psalmen klinken na in het hoofd. 

En we spreken af: Volgend jaar weer! 

Bart Oost  
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Wat nu? 

 

De onzekerheid rond de deal van ‘Volkshuisvester’ Lefier met ‘Projectontwikkelaar’ 

Drenth duurt maar voort. Het maakt een einde aan onze ‘zekerheid’ dat wij tot in lengte 

van dagen onze vieringen in het Pepergasthuis kunnen voortzetten. Er is nog steeds 

geen duidelijkheid welke kant het op gaat en dus dwalen wij in deze dagen tussen 

vrees en hoop, zonder te weten wat onze weg zal zijn. 

Het doet mij denken aan een wandeling die Géa en ik deze zomer maakten over de 

heide bij Diever. Zoals gewoonlijk wandelen wij via de vertrouwde paaltjes met alle 

zekerheid dat het allemaal goed gaat komen. We kunnen onze aandacht geheel richten 

op het genieten van de natuur. De weg is immers geheel uitgestippeld. Geen 

onzekerheid, geen zorg! Plotseling is er echter geen paaltje meer te bekennen. Wat 

nu? Naarstig beginnen wij te zoeken naar een oplossing. Het is volslagen onduidelijk 

welke kant wij uit moeten. In alle onzekerheid slaan wij maar een pad in, in de hoop 

weer wat zekerheid te vinden in een volgend paaltje. Helaas het door ons gekozen pad 

wordt steeds smaller en brengt ons tenslotte in een desolaat gerooid bos met louter 

dood hout. Hier en daar staan nog wat dode bomen als macabere standbeelden 

overeind. Tenslotte houdt het pad op en moeten wij vaststellen dat wij verdwaald zijn. 

Niet wetend wat te doen kijken wij weer om ons heen. In de zengende hitte (het is 

ongeveer 40 graden) zien we tussen het kreupelhout een schaap liggen, hijgend naar 

adem en vergeefs trachtend overeind te komen. We proberen het arme schaap weer 

overeind te helpen, maar het lijkt dat het dier haar linker voorpoot heeft verwond en niet 

meer op haar poten is te krijgen. Via de mobiele telefoon kunnen wij gelukkig contact 

krijgen met de boswachterij van het Drents/Friese woud. Boswachter Lysander 

(=bevrijder) meldt zich en vraagt ons onze locatie en wat foto’s van de omgeving te 

appen. Zo gezegd en gedaan. Even later krijgen wij bericht dat er onmiddellijk actie 

wordt ondernomen. Enigszins gerustgesteld laten wij het dier achter en beginnen onze 

terugtocht, waarbij we tenslotte toch nog een wat verborgen paaltje zien. Zo komen wij 

weer terug op ons schip waar we het bericht krijgen van Lysander dat de 

gewaarschuwde herder het schaap heeft gevonden en meegenomen naar de 

schaapskooi. Daar is het behandeld en inmiddels is het weer opgeknapt. In de stuurhut 

mijmeren wij nog wat na: wat als wij in al onze zekerheid onze weg via de paaltjes 

hadden kunnen lopen en niet verdwaald waren? Het schaap had het niet overleefd!  

Het lijkt er erg op dat wij soms onze ‘zekere’ weg wat kwijt moeten raken om, buiten de 

veilige zone van de vanzelfsprekendheid, onze werkelijke taak onder ogen te zien. Als 

wij daarvoor onze verantwoordelijkheid nemen vinden wij zeker ook de weg die wij 

hebben te gaan.  

 

Terug of verder….. 

Herman  



 

 

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

nightfever…  
Ik lig in bed. Bijna 40o koorts. Ik kan niet anders dan liggen. De krant naast me op de 

grond. Geen puf. Radio 538 uit. Te lawaaierig deze ochtend. Mijn lichaam zegt stop. 

Slaap nou maar! 

Edoch, dat wil eerst niet echt. Enkele avonden hiervoor zuig ik in de Columnakerk het 

komende kerkelijk jaar op. In mijn hoofd spookt het. Er zijn uitgewerkte plannen. 

Betekenisgeving zal week na week worden gevierd. Met accent op spiritualiteit en 

mystiek in de Peper. Daar lig ik nou wakker van. 

Of nee, ik val in droom. Een visioen, apocalyps, nachtmerrie…?  

Een mystiek licht omgeeft de Pepergasthuiskerk. Uit hoeken en gaten in de chaotische 

stad spoeden zich eigen aardige wezens naar het licht. Een man in een 

professorentoga dirigeert tientallen ratten en muizen achter zich. “Ik tem de chaos. Al 

deze dieren zijn onderdeel van mijn experimenten om in deze chaos zin en betekenis 

aan het leven te geven. Antwoord op alle vragen… De wetenschap weet immers alles.” 

Hij houdt in op de hoek van de straat. Van rechts komt een grote groep arm in arm, 

natuurfreaks, muzikanten, jongelui verdiept in hun boek of e-reader, daklozen. 

Verbonden met elkaar, met zichzelf, de natuur, muziek, hun boek. “Kwetsbare 

verbondenheid is de essentie van het leven”, declameren zij met luide stem. Een kittige 

jongeheer kruipt traag achter een slak aan. “Het leven gaat zoals het gaat. Ik leef en 

dat geeft zin. Ik ben niet de mens, ik word het al doende.” Een engel zoeft plots over de 

kruipers en lopers. In een geur van heiligheid voegt hij zich in de groeiende massa. 

“God, JHWH, Allah is het antwoord dat zin geeft. Zij biedt een levenshouvast waarop je 

kunt bouwen.” En een leger engelen-op-aarde zingt uit volle borst “Eer aan god in den 

hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij liefheeft.” Daar! De herderin die wol 

trekt uit het schaap Bregje naast haar en breit. Ze fluistert dat het leven intrinsiek 

zinloos is, een dunne draad over een complete leegte. En dan met luide stem: “God is 

voor mij als een trui die de mens voor zichzelf heeft gebreid om te verhullen dat hij 

naakt is.” 

Badend in het zweet schiet ik overeind, kom weer tot mezelf. Ik herinner mij de laatste 

beelden: een kerk vol mensen, kleurrijk en grijs, deinend op de woeste golven van deze 

tijd. Hun ijle (Bee Gees) gezang klinkt door de muren:  Here I am, prayin' for this 

moment to last, night fever, night fever, we know how to do it. De mensen houden 

elkaar vast, verbonden, gebruiken de maaltijd. Golven komen tot rust, gaan liggen. 

En ik mijmer: is dit alles mystiek, spiritualiteit? Is dit het? En is zingeving wel hetzelfde 

als betekenisgeving? 
 

Vele gedachten hierboven heb ik ontleend aan een wekelijkse serie interviews (afgelopen jaar in 

de Volkskrant) met zo’n veertig Nederlanders, bekend en onbekend. Fokke Obbema sprak met 

hen over de vraag: wat is voor jou de zin van het leven? 

Cornelis  



 

 

GEZICHTEN HEBBEN NAMEN (1) …………….  
=========================================================== 
 
Vaak horen we: “bekend gezicht, naam onbekend”. Wie zijn die andere Pepergangers? 
Regelmatig portretteren we er een paar. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Mijn naam is Annet Scholte. 
Ik ben 55 jaar geleden geboren in Winschoten als jongste van vijf kinderen. 
In ons gereformeerde gezin waren vaak zware discussies over het geloof 
tussen mijn vader en mijn oudste broer die dominee zou worden. Deze 
gesprekken vonden vaak plaats na de maaltijd. Ik moest aan tafel blijven zitten 
en deze in mijn kleine-meisjes-beleving oersaaie, maar soms ook bijna 
ruzieachtige gesprekken aanhoren. Ik herinner me dat ik me dan wel 
langzaam aan kon laten zakken en me onder tafel bezig kon houden met de 
schoenveters van de anderen. 
Misschien is daar mijn aversie geboren voor dogma’s. 
De afwezigheid hiervan is waarschijnlijk één van de zaken die mij aantrekken 
in de Peper en ongetwijfeld is dat ook de plaats die muziek inneemt in de 
vieringen. 
 
Ik heb dwarsfluit gestudeerd aan het conservatorium en veel jaren met veel 
plezier dwarsfluitles gegeven aan verschillende muziekscholen. 
Door de bezuinigingen op muziekscholen zijn mijn werkzaamheden in 
Nederland geminimaliseerd en geef ik op dit moment fluitles aan de Musische 
Akademie in Emden (Dld). 
Van muziek maken en fluitspelen word ik blij en gelukkig en ik vind het fijn om 
dit door te geven aan kinderen én volwassenen. Ik heb enkele privé-leerlingen 
in Groningen en zou dit graag willen uitbreiden. Dus wie belangstelling heeft 
voor fluitles: neem contact op! 
Om verder in mijn levensonderhoud te voorzien ben ik ook nanny in een gezin 
met twee kleine kinderen. 
 
Ik heb drie inmiddels 
volwassen kinderen: Gerben, 
Anke en Richte. 
Ik heb al weer vijf jaar een 
relatie met Renze. 
In 2016 ben ik vanuit 
Winschoten verhuisd naar 
Beijum waar ik met veel 
plezier woon, samen met 
poes Saartje.  



 

 

GEZICHTEN HEBBEN NAMEN (2) …………….  
=========================================================== 
 
In mijn vrije tijd lees ik veel literatuur, brei ik, zing ik, en fluit ik. Op dit moment 
wandel ik het Groot-Frieslandpad, meestal alleen. Dit is voor mij een soort van 
bezinning, alleen wandelen heeft mij na mijn scheiding veel gebracht. Juist 
ook door de onverwachte ontmoetingen die je des te meer krijgt als je alleen 
bent. 
Verder beoefen ik Zhineng Qigong. Dit is een efficiënte Chinese 
bewegingsleer, ook wel beschouwd als meditatie in beweging (Qi = 
levensenergie, gong = werken aan, met). 
 
In de Peper zing ik in het koor, speel ik af en toe fluit en heb ik al een keer een 
dienst voorbereid met mijn vriendinnen over vriendschap. 
 
Ook in de Peper is vriendschap en ontmoeting voor mij erg belangrijk. Ik hou 
van gesprekken over zaken die er echt toe doen, waarin ik én de ander de 
veiligheid voelen om zich naar elkaar open te stellen. 
Ik vind het fijn als mensen elkaar echt in de ogen durven en kunnen kijken bij 
het uitwisselen van de vredegroet! 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

• Waarom moeilijk doen als het samen kan 

• Heilige huisjes zijn ook maar huurwoningen 

• Alles komt goed aan het einde, zo niet, dan is 

het niet het einde 

• De zin van het leven wordt elke dag geleefd 

• Niet met vuile handen aan tafel komen, zegt 

moeder 

Niet met vuile handen aan mijn Tafel komen, zegt God 

• Koopkracht: de kracht om te laten liggen wat je niet nodig hebt 

(Sinterklaasgedachte)  



 

 

VAN DE PEPERTUIN (1) …………….  
=========================================================== 

 

De Pepertuin en de aandacht voor alles wat groeit 

 

Op de vierde zondag in september 2019 verzamelen zich na de viering en de 
koffie weer een groep mensen voor de jaarlijkse lunch met de oogst uit de 
Pepertuin. Remmelt Scheringa opent met een bijzonder verhaal, afkomstig uit 
het boek van Niel Mac Gregor: Leven met Goden, 40.000 jaar volkeren, 
objecten en religie. Hierin betoogt Mac Gregor dat religie steun biedt aan een 
gemeenschap. 
 
Om te overleven heeft de mens gemeenschapsvorming en religie nodig. Dit 
werkt hij uit in verschillende thema’s, een daarvan is Oogst en Eerbetoon. En 
Oogst en Eerbetoon passen ook ons. 
Hierbij vertelt Mac Gregor het verhaal van de Yup’ik, een Inuit of -zoals wij 
vroeger zeiden- Eskimo volk levend in het uiterste noorden van Amerika. 
In de koude wintermaanden kwam de gemeenschap van de Yup’ik bijeen voor 
ceremonies en feestelijkheden. Voor die ceremonies werden ook geesten 
uitgenodigd van dieren die in de loop van dat jaar waren gevangen en 
geslacht. In zekere zin werden de dieren bedankt, omdat zij hun leven hadden 
gegeven voor het in stand houden van de gemeenschap. 
Aan de dieren werd met dansen, het vertellen van verhalen en lekker eten eer 
betoond, opdat het komende jaar ook ander dieren zouden besluiten zich aan 
de jagers over te geven. In de Yup’ik traditie is niet de jager de bepalende 
factor, maar zijn het de dieren. De dieren staan toe dat ze gedood worden 
door de jagers, die respectvol met hen (en hun behoefte) omgaan. 
Dit heeft als consequentie dat alles van bijvoorbeeld een gevangen zeehond 
wordt gebruikt: van zeehondendarmen maakt men wind- en waterdichte 
parka’s, van het zeehondenbot harpoenen, trommels van de maag, het bont 
wordt kleding en van de snorharen maakt men versieringen. 
De blaas van de zeehond vervult hierbij een bijzondere rol. Van de blaas wordt 
gedacht dat daarin de ziel van de zeehond huist. Met het Feest van de Blaas 
krijgt deze een ereplaats en wordt aan het einde van de feestelijkheden door 
een gat in het ijs teruggegeven aan de zee. Zo kan de ziel terug naar de zee 
en hoopte men andere zeehonden aan te moedigen volgend jaar op bezoek te 
komen en zich over te geven aan de dankbare jagers. 
 
Dit jaar hadden wij in de Pepertuin gele uien. Bij het oogsten zagen ze er mooi 
en groot uit. Maar met het drogen zijn ze totaal verdwenen. Weg gerot van 
binnen uit. In de opvattingen van de Yup’ik hebben we de uien niet goed 
behandeld en hebben ze ons daarom verlaten.  



 

 

VAN DE PEPERTUIN (2) …………….  
=========================================================== 

 
De tuin leert ons dat het elk jaar anders kan zijn en natuurlijk heeft dat ook te 

maken met de kennis en aandacht die wij voor de tuin hebben. Laten we  

vooral het weer daarbij niet vergeten en de moeite die wij ons getroosten om 
dat weer geen spelbreker te laten zijn bij de ontwikkeling van alles dat groeit in 
de tuin. We gaan in de Pepertuin respectvol om met de groenten. De tuin 
leverde ook dit jaar, ondanks de droge zomer, een grote variatie aan groenten. 
Dat was aan deze lunch te zien. 
 
U heeft wat gemist, als u er niet bij was. Remmelt 
had (onder andere) een heerlijke schotel met 
Pattison voor ons bereid. Luuk mengde een verse 
tomatensalade en Marjoke kookte een pittige 
pompoensoep. Het toetje bestond uit een heerlijke 
appeltaart. En zo’n 20 mensen hebben er smakelijk 
van gegeten. Tijdens deze lunch hebben wij 
afscheid genomen van Luuk Boiten als coördinator. 
Hij was vanaf de start de mentor en trekker van de 
tuingroep. Gelukkig blijft hij met ons mee tuinieren. 
Remmelt Scheringa heeft zijn taak overgenomen. 
Omdat ook Annemieke Boomstra er mee stopt, 
hebben we nieuwe mensen nodig in 2020. 

 
U bent van harte welkom. Het is gezellig, leerzaam en ontspannend. Een 
aanrader dus! 
 
De Tuingroep en Einden der Aarde. 

 

  



 

 

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

 
Verlies 

 

Mijn kaken klemmen 

van ellende en verzet 

ik wil niet dat 

ik kan dat niet aanvaarden 

 

en ik moet leven zonder 

en ik moet leven met 

 

het is niet uit te zeggen 

want er is niets te doen 

er is geen daad, geen werk 

en er is geen verzoen 

 

zo leven mensen zonder wil 

verder helemaal gezond 

maar lijden doen ze stil 

 

een stilte zonder wind of storm 

’t is dat het leven leven moet, 

de stilte wroet in het gemoed 

kan zich niet laten horen 

 

Hoe te leven zonder met 

is dan het al verloren? 

 

                                      Johan Vermeulen  



 

 

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  
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