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VAN DE REDACTIE 

 

 

Traditiegetrouw verschijnt nummer 7 van de Peperclip in de laatste maand 

van het jaar. December: maand van geven en ontvangen, van Advent en 

Kerstmis, van de wisseling van het jaar. We blikken terug en kijken vooruit.    

 

Als deze Peperclip verschijnt, hebben we al twee prachtige vieringen in de 

Advent gehad. Jannet Delver inspireerde ons in de eerste viering bijvoorbeeld 

over ‘geven en ontvangen’, je leeg maken door anoniem te geven en te 

ontvangen waar je niet op hoopte. Leest u vooral haar overweging op onze 

site. In de tweede viering stond het thema van de Advent ‘Menswording’ 

centraal en dachten we ook na over onze eigen menswording.  

 

Buiten de vieringen zijn er voldoende zaken die ons allemaal als 

Pepergangers bezighouden zoals de vacature van de theologisch 

medewerker en de verkoop van het Pepergasthuiscomplex.  

In deze Clip vindt u daar wellicht enig nieuws over, maar vooral zijn er de 

vertrouwde rubrieken die u, hopen wij als redactie, enige aangename 

leesmomenten zullen bieden.  

 

Wij wensen u allen een zegenrijk 2020 toe.  

 

Corry Broersma, Hugo Boonstra en Marjoke Brenninkmeijer 

  



ADVENTSVIERINGEN ……………. 
=========================================================== 

 

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 

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

lopen we tegenaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Kloosterhof, Utrecht  



ADVENTSVIERINGEN ……………. 
=========================================================== 

 

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? 

 

 

 

 

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 ……………. 
=========================================================== 

 

KERSTMIS – het feest waarop we het MYSTERIE van MENSWORDING 

vieren. God komt ons in een mensenkind nabij – herkenbaarder kan eigenlijk 

niet. Het kerstfeest wordt in de Pepergemeenschap gevierd in twee vieringen, 

die inhoudelijk op elkaar aansluiten. 

 

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, zo zingen we. Een intiem gebeuren. 

Een niet te vatten mysterie. Een Licht dat zichtbaar wordt in de donkerte van 

de nacht. We worden aangeraakt door een ongrijpbare werkelijkheid. Daar 

zijn geen woorden voor, daar past stilte en verwondering. Maar óók intense 

vreugde: in de nacht zingt een engelenkoor over Gods grootse liefde voor ons 

mensen, en ook de herders loven en prijzen God nadat zij het pas geboren 

kind hebben gezien. 

 

Aan de hand van het geboorteverhaal uit het Lucasevangelie staan wij in de 

viering stil bij de verschillende gemoedssferen die de tekst oproept. En we 

proberen het oude verhaal in onze tijd, met nieuwe woorden, opnieuw te 

verstaan. Muziek en de symboliek van het Licht spelen een belangrijke rol in 

deze bijzondere viering. De viering begint om 21.00 u.  

 

 

WOENSDAG 25 DECEMBER - KERSTMORGEN 
 

Het mysterie van Menswording: Leven als Gave 
 

Ieder jaar wordt het weer Kerst, ieder jaar horen we dezelfde kerstmuziek, 

zien we dezelfde kerstfilms. Het lijkt opgeklopte romantiek en opgelegde 

gezelligheid. Het is toch naïef om in de magie van Kerst te geloven? Voor 

zovelen is die er immers helemaal niet. Wij moeten maar aannemen dat het in 

de wereld niet zo gaat. Als we al mogen hopen, dan is het tegen beter weten 

in.  

 

Ieder jaar klinkt ook weer het oude welbekende kerstverhaal uit Lucas en het 

wat minder bekende, maar net zo mooie begin van het Johannesevangelie:  



KERSTVIERINGEN ……………. 
=========================================================== 

 

het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmeesterd. 

In de  feestelijke kerstmorgenviering onderzoeken we of er reden is tot hoop 

en vreugde in onze wereld, zonder dat ‘tegen beter weten in’ . We willen onze 

harten laten raken en onze hoop voeden met deze oude kerstverhalen van 

hoop op bevrijding en redding, en met het verhaal voor de kinderen over 

Pinokkio, die ontdekt hoe hij een levend warm hart kan krijgen. Van harte 

welkom! De viering begint om 10.30 u. 

 

Namens de voorbereidingsgroep,  

Wil van den Broek en Anoesjka van den Broek 

 

 

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

 

indringende vragen 

 

                                     ik kreeg antwoord 

                                     op een niet gestelde vraag 

 

                                                 onaantastbare 

                                                 verbleekte 

                                                 woorden 

                                                 waarin 

                                                 ik niet wil wonen 

 

                                       laten de woorden 

                                        in stilte overnachten 

                                         om te rijpen tot 

 

                                         een antwoord 

                                         op een 

                                         gestelde vraag 

 

thom oosterhof   december 2019  



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

 

ZONDAG 29 DECEMBER 2019 

  

Vertrouwen op Gods Woord – jaar uit, jaar in…! 

 

Op de laatste zondag van het kalenderjaar, tussen alle drukte van voorbije en 

komende feestdagen, willen we even stilstaan en in alle rust reflecteren op 

ons leven in het afgelopen jaar én vooruitblikken op het jaar dat voor ons ligt.  

Vreugde en verdriet, positieve en negatieve ervaringen kwamen en komen op 

onze weg. Als gelovige mensen mogen we in al die situaties –ook al is dat niet 

altijd zo vanzelfsprekend- vertrouwen op God. 

Dat thema staat centraal in een korte eenvoudige viering, die de vorm heeft 

van een zomerviering.  

 

De viering is voorbereid door Nettie Broekema, Dick Westerkamp, Jan 

Rodenboog en Wil van den Broek 

 

 

 

ZONDAG 5 JANUARI 2020 

 

Zoekers van Goddelijke Kennis: Driekoningen 

  

De wijzen zijn onderweg naar de kerststal – ze zijn ‘op weg’ gegaan. Ze laten 
zich leiden door een ster; een nieuw licht, teken van hoop. Als wij op weg 
gaan welke beweging maken wij, wat streven we na en waarom?  

Hoopvol zoeken we naar de tekenen van een nieuwe, betere tijd en willen we 
de signalen af kunnen vinken. Maar wat doe je met zo’n signaal, kun je er 
anderen mee aansteken (vonken)? En wat willen we dan leren of vinden?  

Wat is onze reistijd naar de ster? In de viering laten we ons leiden door het 
verhaal van Herman Verbeek De man op de ster. 

 

Namens de voorbereidingsgroep, Mariëlle Thorbecke  

  



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

 

ZONDAG 12 JANUARI 2020 

 

Godsontmoeting  

 

In de eerste viering van de serie ‘Mystieke ervaringen in de Bijbel’, staat 

vandaag een - gezien dit thema wellicht onverwachte - tekst uit Jesaja 58 

centraal.  
 

De eerste tien verzen van dit hoofdstuk zijn te lezen als een soort kritiek op 

‘het God alleen’ zoeken. Jesaja legt ons voor dat de Godsontmoeting 

plaatsvindt daar waar mensen elkaar werkelijk zien, daar waar religieuze 

rechtvaardigheid plaats vindt. 

Bram Grandia – die onze gast is op 12 januari - zal met ons samen deze 

tekst, in combinatie met Psalm 15, overwegen. 

Wees welkom! 
 

Liesbeth Fransen, Wil van den Broek 

 
ZONDAG 19 JANUARI 2020 

 

Op deze zondag is er geen viering in de Peper, maar in de Nieuwe Kerk. 

Deze oecumenische viering begint om 10 uur. 

 

 

ZONDAG 26 JANUARI  2020 
 

“Ik wil zo graag weten wat mijn roeping in dit leven is”, zei een vijftiger tegen 

me. Wie niet? Wie wil niet weten wat hem te doen staat en heilig vuur in zich 

voelen branden? De praktijk is dat de meesten van ons in de veelheid van 

mogelijkheden zelf een koers moeten vinden. Of zijn er manieren om je open 

te stellen voor een stem die richting geeft? Zoals de  jonge nog-niet profeet 

Samuel deed door dienaar in de tempel te worden. En dan hoort hij een stem 

die hem roept. Hij antwoordt met: “Hier ben ik”.  

 

Met deze woorden over  'geroepen worden en je roeping vinden'  zet Mirjam 

Wolthuis, onze overweger van buiten, de toon van de viering van vandaag.  

 

Namens de voorbereidingsgroep, Heleen van de Velde  



KERSTSTAL IN DE PEPER ……………. 
=========================================================== 

 

Dit jaar zal met Kerstmis onze eigen kerststal in de kerk te bewonderen zijn. 

 

Deze -zeker niet alledaagse- stal heeft een heel eigen verhaal. 

Een verhaal dat zeker niet (meer)  bij alle Pepergangers bekend zal zijn. 

Ik vertel het hieronder graag opnieuw. 

 

In het voorjaar van 2010 ontstond in het VO-klein het plan om een eigen 

kerstgroep voor de Peper te maken. Het zou een beeldengroep moeten 

worden die uiteraard moest aansluiten bij het Bijbels geboorteverhaal uit het 

Lucasevangelie, maar ook een groep waarin de actualiteit van de wereld van 

vandaag herkenbaar was. Tevens was het een belangrijk streven om zoveel 

mogelijk Pepergangers (zowel inhoudelijk als praktisch) te betrekken bij het tot 

stand komen van het hele project. 

 

Allereerst werd contact gezocht met de theoloog en beeldend kunstenaar 

Ruud Bartlema. Hij maakte vervolgens een ontwerp voor een stal die zou 

passen in onze kerkruimte en maakte schetsen voor de figuren uit de 

kerststal. 

Vanaf dat moment begon in het vroege najaar de ‘machine te lopen’. De 

opbouwdelen van de stal en de houten manshoge beelden werden in een 

werkplaats op maat gemaakt.  

Intussen was er een adventsproject van start gegaan (Van Groningen naar 

Bethlehem) waarbij er in iedere viering een figuur uit de beeldengroep 

centraal stond. De voorbereidingsgroepen maakten een tekst waarin de figuur 

van die zondag kenmerkend beschreven werd (eigenlijk was dat een korte 

inhoudelijke samenvatting van het thema). Met die tekst in de hand gaven ‘de 

mensen van het hout, de verf en de kleding’ de beelden een passend uiterlijk. 

Aan het begin van iedere viering werd de figuur van de zondag binnen 

gebracht. 

Op die manier was op 25 december (of eigenlijk op het feest van Drie 

Koningen) onze eigen kerststal helemaal compleet. 

Het streven om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de voorbereiding was 

gelukt: meer dan 100 mensen zijn op een of andere wijze bezig geweest met 

het tot stand komen van de beeldengroep! 

Namen noemen is in dit verband niet verstandig, maar de namen van twee 

mensen die de grote doeners in dit project zijn geweest wil ik u niet 

onthouden: Äse en Tiddo Nieboer. Niet alleen in 2010, maar ook vele malen   



KERSTSTAL IN DE PEPER ……………. 
=========================================================== 

 

daarna hebben zij de kerststal opnieuw opgezet (en afgebroken en 

opgeborgen!).  

Ook dit jaar zullen zij (met hulp van andere stoere werkers) de kerstgroep 

weer een plaats in de kerk geven. 

En… misschien kijkt u, na het lezen van het bovenstaande, met andere ogen 

naar deze bijzondere kerststal. 

 

Wil van den Broek 

 

PEPERFORUM …………….  
===========================================================  

 

Het NIEUWE PeperFORUM 

 

Rome heeft het beroemde Forum Romanum. Groningen heeft sinds vorige 

maand een Forum op de Nieuwe Markt. Ook de Peper heeft een Forum. Een 

digitaal platform voor initiatieven. 
 

Op een Forum kunnen mensen elkaar ontdekken en ontmoeten. Van 

gedachten wisselen over politiek, kunst, cultuur, spiritualiteit en religie. Dat 

gebeurde in het oude Rome. Dat gaat gebeuren In het Groninger Forum. Dat 

kan nu ook via het PeperForum. 
 

Het PeperForum biedt een scala aan mogelijkheden. Trekkers van vieringen 

kunnen het PeperForum gebruiken voor het bemensen van een 

voorbereidingsgroep. Het Vieringen-Overleg kan het gebruiken om ideeën 

voor het jaarrooster te verkennen. De PeperProatgroep kan het Forum 

gebruiken als handige aanvulling op hun bijeenkomsten. Via het Forum kun je 

een leesgroep, een gespreksgroep, een leerhuis initiëren of vragen en ideeën 

delen over thema’s als opvoeding, geluk, levenseinde, euthanasie. Ten slotte 

biedt het Forum ruimte voor praktische initiatieven en vragen. Denk aan 

transport naar de kerk of een verzoek om praktische hulp. 
 

Wil je weten hoe het werkt? Ga naar www.ovg-web.nl/forum.  

Of bel / mail Hans Tulp hans@tulp.nl / 06 53 94 36 92 
 

Janneke Metselaar  OVG - portefeuille Communicatie 

 

http://www.ovg-web.nl/forum
mailto:hans@tulp.nl


GEDACHTENISVIERING ……………. 
=========================================================== 
 

Terugblik op de Gedachtenisviering 2019  
 

Dit jaar was de Gedachtenisviering in de Peper op zondag 3 november. 

De voorbereidingsgroep had als inspiratiebron een zin van Thornton Wilder 

genomen:  

Er is een land van levenden en een land van doden, 

en de brug daartussen 

heet liefde: 

de enige redding, de enige betekenis (fragment) 
 

en had de brug als een regenboog vormgegeven.  

 

Het was een mooie viering waar velen 

aanwezig waren om hun dierbare(n) 

met een naam of foto  een plaats te 

geven op deze ‘brug’.   

 

 

 

Alle die zondag achtergebleven briefjes 

en foto’s hebben Aldert en Anne Hesseling op het uiterste puntje van 

Groningen op zondag 10 november aan de zee toevertrouwd.  
 

Namens de voorbereidingsgroep, Marjoke Brenninkmeijer 

Foto’s: Jacob Veenhoff, Clara Meinders en Anne Hesseling  



AANKONDIGING (1) ……………. 
=========================================================== 

 

Dag van het Jodendom  

 

Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in 

vele andere Europese landen, rond 17 januari de Dag van het Jodendom 

gehouden. Dit jaar is het thema Bevrijding & Vrijheid 

 

Met de keuze voor dit thema haken de bisschoppen aan bij het feit dat 

Nederland 75 jaar geleden bevrijd werd van de tirannie van onderdrukking en 

racisme door de nazi’s. We vieren De Bevrijding en zijn ons bewust van onze 

verworven vrijheid. Nu, 75 jaar na dato, willen we ons de vraag stellen wat er 

van deze verworven vrijheid terechtgekomen is. Heeft De Bevrijding ook 

werkelijk vrijheid opgeleverd? En wat betekent deze vrijheid dan in een 

samenleving waar individualisme en secularisatie overheersende bewegingen 

zijn geworden? Steeds minder mensen voelen zich betrokken bij een 

geloofsgemeenschap. Recreatieve activiteiten gaan vóór kerk- of 

synagogebezoek of men kiest voor religieus extremisme. De 24/7-economie 

en de digitale wereld maken dat onze ‘vrijheid’ steeds verder onder druk komt 

te staan, met keuzestress en een burn-out tot gevolg. Op de Dag van het 

Jodendom willen we ons verdiepen in de vraag wat vrijheid heden ten dage 

nog betekent en dan met name vanuit de Joodse traditie en vanuit de Kerk. 

Hoe interpreteren Kerk en Synagoge het begrip vrijheid en wat zouden zij 

eventueel kunnen bijdragen aan een actualisering van het begrip vrijheid? 

 

Studiemiddag 

Als aanzet tot nadenken en discussie hierover organiseert het Bisdom 

Groningen-Leeuwarden op zondag 19 januari 2020 een studiemiddag 

in de Synagoge, Folkingestraat 60 in Groningen.  

Sprekers zijn: Prof. dr. Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-Oosten 

Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen; lid KNAW en Dr. 

Joke Brinkhof, exegeet; namens de R.K. Kerk lid algemeen bestuur 

OJEC (Overlegorgaan Joden En Christenen) 

 

  



AANKONDIGING (2) ……………. 
=========================================================== 

 

PROGRAMMA 

14.30 – 15.00 uur Ontvangst met koffie of thee 

15.00 – 15.05 uur Begroeting en openingswoord 

15.05 - 15.40 uur Prof. dr. Wout van Bekkum “Vrijheid in verbondenheid: 

Joodse traditie en de omgang met vrijheid.” 

15.40 - 15.50 uur Intermezzo 

15.50 - 16.25 uur Dr. Joke Brinkhof “Leven naar vrijheid toe: Beelden in 

Schriftverhalen.“ 

16.25 - 16.40 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen aan beide sprekers 

16.40 - 17.00 uur Napraten met een drankje of sapje 

17.00 uur Sluiting 

 

Wij hopen van harte u op 19 januari te mogen begroeten. De toegang is gratis. 

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. In verband met de praktische 

organisatie vragen wij u zich z.s.m. aan te melden bij: Secretariaat Bisdom 

Groningen-Leeuwarden, t.a.v. mw. Lisette Winter, Ubbo Emmiussingel 79, 

9711 BG Groningen, tel. 050-4065888 of via e-mail: l.winter@bisdomgl.nl 

 

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

 

Leerhuis Joodse Mystiek 

 

Leerhuis Joodse Mystiek [Kabbala] op woensdagavond 12 februari 2020 in 

de Columnakerk, aanvang 20.00 uur. 

 

In de Peper is de titel van het jaarrooster 2020  ‘Betekenis geven’. In ons 

zoeken naar betekenis, naar bezinning en diepgang in ons leven komen we 

uit bij een dimensie die onze werkelijkheid overstijgt. Dat betekent o.a. dat in 

de vieringen aspecten van mystiek en spiritualiteit aan de orde kunnen en 

zullen komen.  

Daarom zal op deze avond professor Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-

Oosten studies aan de RUG, ons op een inleidende en toegankelijke manier 

onderhouden over het volgende onderwerp:  

 

Mystieke traditie in het Jodendom: een publiek geheim 

Dit is een unieke kans om kennis te maken met de Joodse mystiek of Kabbala 

die zowel op het Jodendom als op het christendom grote invloed heeft [gehad].  



AANKONDIGING (3) ……………. 
=========================================================== 

 

Lezing Trees van Montfoort:  

 

“Groene theologie, een nieuw christelijk geluid over duurzaamheid” 

 

Wil theologie relevant zijn in deze tijd, dan moet ze spreken over het klimaat, 

aldus Trees van Montfoort. 

Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de 

werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. In maart 2019 verscheen van 

haar hand Groene theologie.  

 

Het christendom heeft 

enerzijds meegewerkt aan 

een mentaliteit die geleid 

heeft tot de hedendaagse 

overbelasting van de aarde 

door de mens centraal te 

stellen in de schepping.  

Aan de andere kant is er veel in de Bijbel en in christelijke traditie dat een 

tegenwicht kan bieden tegen deze mentaliteit. Vanuit de Bijbel en de 

christelijke traditie benadrukt Trees van Montfoort dat niet de mens centraal 

staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. In haar lezing neemt Trees 

van Montfoort ons mee naar een nieuw christelijk geluid over duurzaamheid.  

 

Deze lezing wordt georganiseerd door de Pepergasthuis gemeenschap en de 

Protestantse gemeente Groningen- Zuid.  

Op zondagochtend 26 april 2020 gaat Trees van Montfoort voor in een viering 

in de Peper om 10.30 uur. 

 

Datum: zaterdag 25 april 2020 

Tijd: 15.00 uur – 17.00 uur. 

Locatie: Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1, Groningen) 

Voor meer informatie: Rita Rouw (home@ritarouw.nl)  en Anita Akkerman 

(acakkerman1@gmail.com) 

 

  

mailto:home@ritarouw.nl
mailto:acakkerman1@gmail.com


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

 

wat een wereld….. 

 

wat een wereld hier 

zoveel ongerijmdheden 

en zoveel verdriet 

 

zoveel teveel van 

wat niet te bevatten valt 

moeten loslaten….. 

 

wat een wereld hier 

wat een onvoorstelbare 

mogelijkheden 

 

ouderen dromen 

jongeren zien gezichten 

niemand onmisbaar 

 

samen kijken naar 

een regenboog van liefde 

zachtjes neerdalend 

 

 

bij de eerste vorst 

vliegt koolmees naar het potje 

bij het raam en pikt 

 

het is stil in huis 

alles ademt vertrouwen 

thee op een lichtje 

 

wensen we elkaar 

als rotsen in de branding 

een saamhorig jaar….. 

 

Een groet voor 2020 aan alle 

Pepergangers 

( in haiku-vormen ) 

 

 

Job Hanegraaff 



VAN HET BESTUUR …………….  
=========================================================== 

 

Invullen functie van theologisch medewerker 

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

medewerker vacant. De wervingsprocedure voor een nieuwe medewerker is 

nagenoeg afgerond. We hebben goede hoop de nieuwe medewerker 

binnenkort voor te kunnen stellen. 

De functie van theologisch medewerker wordt weer permanent ingevuld.  

 

Gemeenschapsavond 2020 

De datum en de locatie zijn bekend. We houden de gemeenschapsavond op 

22 april 2020 in de grote zaal van de Columnakerk te Groningen. Zoals 

gebruikelijk gaan we voor de pauze het verslag van het bestuur, de verslagen 

van de diverse groepen en een overzicht van de financiën bespreken. Over 

een verbindend thema voor na de pauze wordt nog nagedacht. 

 

Bestuurssamenstelling 

Cees Meinders treedt per 1 januari 2020 af als penningmeester. Hij blijft 

voorlopig nog wel de boekhouding doen. Op deze plaats willen we als bestuur 

Cees Meinders namens de Pepergemeenschap heel veel dankzeggen. Hij 

was een penningmeester die zijn zaakjes altijd prima voor elkaar had, een 

uitstekend collega en een heel plezierig mens om mee samen te weken. Cees 

Meinders: geweldig bedankt!! 

En, we hebben een nieuwe penningmeester, Jaap van ’t Hul. Jaap, welkom!  

 

Ontwikkelingen verkoop van de Pepergasthuiskerk 

Op 9 december jl. is de hoorzitting geweest. Tijdens deze hoorzitting zijn ook 

onze bezwaren ingebracht.  

Als bestuur hebben we steeds als positie ingenomen dat we het verzet tegen 

de verkoop aan een commerciële partij steunen. Dat blijft zo.  

Waarschijnlijk valt nog in deze maand december een definitief besluit. Zodra er 

meer nieuws is, worden de Pepergangers apart per e- mail geïnformeerd. 

 

Roel Klopstra 

Secretaris OVG 

  



GEVONDEN VOORWERPEN …………….  
=========================================================== 

 

Een pareltje, gevonden in het tijdschrift GAMMA, jaargang 3/nr. 2, december 

1995 op bladzijde 5 van Karel Douven  

 

 

“ In een druipsteengrot groeit de zuil beneden langzaam omhoog naar de er 

boven hangende pegel. Die stalagmiet beneden kan groeien dankzij de 

voortdurende druppeling van de stalactiet, die zich eerst heel hoog boven 

haar bevindt. 

Langzaam, eeuw na eeuw, naderen zij elkaar, druppel voor druppel, totdat 

de twee tenslotte één zuil geworden zijn, waarlangs het druipwater stroomt, 

eerst fijn en nog aarzelend en geleidelijk aan – in honderden jaren – zichzelf 

uitbouwend tot één stevige substantie […..]  

Zo kan de mens op aarde alleen evolueren dankzij de inspiratie, zacht en 

druppelsgewijs, van boven. 

Dat ‘levend water’ is zijn hele wezen en zijn groeikracht. 

Hij kan slechts in ontzag en nederig ontvangend opzien naar de hoge Bron, 

die hij niet kent, doch waarvan hij geheel afhankelijk is. 

Maar stilaan nadert het hoog heilige de aarde. 

De zich evoluerende mensheid beneden bouwt zichzelf met geleidelijkheid op 

om zo het indalend goddelijke te ontvangen. Zo ontdekt zij van dezelfde 

substantie te zijn als de hemel die op en in haar neerdaalt.” 

 

Dit vond ik te mooi om voor mijzelf te houden. 

Ik wil het graag met jullie delen, evenals al eerder met de groep ‘esoterisch 

Bijbellezen’ waarvan ik deel uitmaak. Ik hoop dat het ook jullie mag inspireren 

in het komende jaar. 

 

 

Job Hanegraaff  

 

  



MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN …………….  
=========================================================== 

 

Beste lezers van de Pepermail. 

 

Af en toe worden door mij verzonden Pepermails bij de ontvangers aangemerkt 

als spam, als ongewenst bericht, en verdwijnen deze waarschijnlijk in de 

zogenaamde spam box. Dan wordt zo'n bericht dus niet gelezen, en dat is 

jammer. U blijft toch ook graag op de hoogte? 

Dit kunt u voorkomen door míjn mailadres (molenkamp@home.nl) als contact 

op te nemen in het adresboek van uw mailprogramma én in te stellen dat 

berichten van de personen in dat adresboek niet als spam worden 

aangemerkt.   

 

Alvast bedankt, met groet,  Gerard Molenkamp 

 

 

 

Paaskaarsen 2020 

 

Ook volgend jaar kunnen er weer paaskaarsen worden besteld. 

 

De laatste dag om te bestellen is 20 februari aanstaande. Als je in voorgaande 

jaren al paaskaarsen hebt besteld, dan krijg je automatisch bericht. 

 

Mocht je dit keer ook belangstelling hebben, laat het me dan weten door een 

mailtje te sturen naar henk@boomker.INFO Ik houd je dan op de hoogte. 

 

 

 

Peperclip 2020 ……………. 
=========================================================== 
 

nr.1 inleverdatum    18 januari verschijningsdatum 26 januari 

nr.2  inleverdatum    14 maart verschijningsdatum 22 maart 

nr.3 inleverdatum      2 mei verschijningsdatum 10 mei 

  

mailto:molenkamp@home.nl


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

Luisteren met je hart.     

 

Een gezellig praatje maken met iemand doen de meeste mensen in de Peper 

regelmatig. Hoe ogenschijnlijk oppervlakkig deze babbels ook lijken, ze zijn 

heel belangrijk. Ze geven de ander het gevoel gezien en gehoord te worden. 

Problemen worden in zo’n babbel vaak niet aangesneden, deze blijven 

onopgemerkt. Niet iedereen vindt het makkelijk en wenselijk zomaar over 

problemen te praten. Angst voor bemoeienis of zogenaamde oplossingen, die 

hij of zij zelf ook wel kan bedenken, kan hieronder liggen. 

'C’est le ton qui fait la musique'. De opmerkzame luisteraar kan die toon horen. 

Horen met je oren, luisteren met je hart. Zonder amateurpsycholoog voor de 

ander te spelen, kunnen we wel waarnemen wat het contact, het verhaal, de 

toon met ons zelf doet. Raakt het ons en blijven we er ook na het gesprek in 

gedachten mee bezig, dan is waarschijnlijk ons hart geraakt … Halleluja! Bij 

onszelf kan dan een proces op gang komen. Wij kunnen onszelf vragen 

stellen: “Wat kan ik doen voor of met jou? Waar heb ik écht de ruimte voor? 

Wat past bij mij en wat past bij ons?” Dus niet alleen gericht zijn op de vraag: 

wat is goed voor jou. Vanuit die betrokkenheid ontstaat evenwicht en vooral 

gezamenlijkheid. En dat is wat wij allemaal nodig hebben: samen omzien naar 

elkaar. Laten wij stil worden en luisteren met ons hart. 

Namens de pastoraatsgroep, 

 

Herman Boiten 

 

 

UIT HET OOG, NIET UIT HET HART (1)…………….  
=========================================================== 
 
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? 

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

27 oktober 2019. Ik zit samen met een paar andere jongeren in de kerk te 
kijken naar de jongerenviering van de groep na ons. Opeens lees ik in de 
liturgie muzikaal intermezzo, en ik denk: het zal toch niet.. en jawel! De 
jongerengroep stapt het podium op en zingt één van mijn favoriete liedjes.  

  



UIT HET OOG, NIET UIT HET HART (2) …………….  
=========================================================== 

 

Maartje en Loes zingen de sterren van de hemel en kijken als ze weer in de 

banken zitten nog even naar mij, ik steek twee dikke duimen omhoog. De 

tranen die toen over mijn wangen stroomden overvielen mij. Ik vond het zó 

mooi om te zien dat ‘mijn stokje’ was overgenomen. Ik heb er altijd onwijs van 

genoten om in de kerk te zingen en anderen te ontroeren zoals zij nu bij mij 

deden. Maar niet alleen dat, ook veel mooie andere herinneringen heb ik aan 

de Peper.  

Ik vind de Peper altijd een bijzondere plek om te zijn. Ik kom er niet vaak meer, 

maar als ik er ben heb ik heel bewust de keuze gemaakt om naar een viering 

te komen. Al is het omdat ik verdrietig ben, even wil nadenken in bewuste stilte 

of juist even behoefte heb aan een mooie viering.  

Als ik naar de kerk ga, vind ik het altijd leuk om oude vrienden en vriendinnen 

van de jongerengroep te treffen. Met onze groep zitten we nog steeds in een 

WhatsApp groep en hebben ook sinds dit jaar weer regelmatig contact. 

Binnenkort vieren we samen SinterKerstenNieuw zoals we dit vroeger deden. 

Ik vind het bijzonder dat deze groep altijd hecht en goed voelt. Ik heb dan ook 

veel mooie en heftige momenten met hen meegemaakt. Wat mij bijvoorbeeld 

erg is bijgebleven, is de tijd dat ik uit de kast ben gekomen. Tijdens een 

voorbereidingsmiddag voor een jongerenviering besloot ik mijn hart te luchten 

en dit aan de groep te vertellen. Ik vond dit erg spannend, omdat ik niet van 

iedereen wist of ze er positief op zouden reageren. Opnieuw tranen over mijn 

wangen terwijl ik lieve woorden en knuffels ontving. Een moment dat ik niet 

snel zal vergeten.  

Ook zijn voor mij de reizen naar Taizé en het klooster bijzonder geweest.  

Als ik in de kerk ben, denk ik eigenlijk nooit aan het geloof. Ik ben vooral bezig 

met luisteren naar teksten en haal hieruit wat ik voor mijzelf zinvol vind. Ik 

luister naar de liederen of ben soms juist stil. In Taizé heb ik dit heel erg 

ervaren. Dat het niet uit maakt wat je gelooft, waar je vandaan komt of wat je 

 vindt: iedereen is welkom! Voor mij in die periode een mooie plek om te zijn 

terwijl ik veel bezig was met mijn identiteit, lesbisch zijn en wat ik graag wilde 

in de toekomst.  

De toekomst waar ik destijds nog naar vooruit keek is inmiddels het heden 

geworden. Ik word bijna 22 jaar, en studeer dit jaar af als leerkracht voor het 

basisonderwijs. Als juf zal ik kinderen verhalen vertellen, en laten voelen dat 

alles op het gebied van geloof oké is. Precies zoals de Peper voor mij heeft 

gedaan.  

 

Marit Bronda   



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

 

Kerstkermis..…  

 

Ik loop mijn vaste boodschappenrondje langs acht kramen en winkels door het 

centrum van Groningen. Het is half november. Het kerkelijk jaar wordt pas 

over enkele weken afgesloten. In de winkelstraten hangt feestelijke 

kerstverlichting, ietwat vaag van design. De bruggen zijn met licht gelardeerd. 

De eerste kerstbomen zijn al verkocht, zo zie ik in mijn eigen woonavenue. En 

de pepernoten en kerstkransjes liggen allang in de etalages. 

Terwijl ik doorgaans best goed met mijn tijd mee kan heb ik hier al jaren een 

vervreemdend gevoel bij… 

De decemberervaringen uit mijn prepuberale kinderjaren liggen hier zeker aan 

ten grondslag. December is dan nog een spannende tijd: één keer mijn 

schoen tegen de kolenkachel onder de schouw zetten. Daarin dan de 

volgende ochtend een zoethout tussen wat door Sints schimmel geknoeide 

Limburgse löss. Op 6 december (de echte verjaardag van Sint Nicolaas) ’s 

morgens vroeg achter mijn vader aan. De kamerdeur gaat open en daar op 

versierde tafeltjes de gaven van de goede sint: drie kleine cadeautjes voor mij, 

drie voor mijn broer. En bij het ontbijt een stukje boterletter. De geur kriebelt 

nog steeds in mijn neus. 

Zo ook kersttijd. Na de hoogmis aan het begin van de advent één kaars 

aansteken op de door mijn moeder gefröbelde adventskrans. Én het eerste 

raampje van de adventskalender openmaken: er verschijnt een afbeeldinkje 

van een kaars. De hele advent door elke ochtend weer een andere beeldende 

verrassing. 

Op 23 december – als wij in bed liggen - bouwt mijn vader de wankele houten 

kerststal met het strooien dak op. Die staat op een met rotspapier omwikkelde 

tafel. De gipsen beelden van Maria en Jozef, de os, de ezel, de herders en de 

schapen, de engelen staan erin. Maar geen Jezus-kindje, en nog geen drie 

koningen. Later! In de stal een lampje. Tussen de beelden kaarsjes. Het 

geheel gelardeerd met wat dennentakken.  

Na de drie heilige missen in de kerstnacht eten we een saucijzenbroodje en na 

de drie missen op kerstochtend konijn in het zuur, frites en appelmoes. En zelf 

gemaakte chocoladepudding na. Met slagroom. Dan de stad in van kerk naar 

kerk (wel tien stuks) om kribbetjes te kijken. Die zijn in kerken zo groot en 

mooi! En daarna Luikse rijstevlaai bij oma. 

  



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

Als het donker is op 6 januari lopen we in groepjes, verkleed als drie koningen 

(één echt zwarte koning), langs de deuren, in de hand een uitgeholde 

suikerbiet met kaars op een stok: “Drei keuninge, drei keuninge, geef miech 

‘ne neujen hoed. D’n awwe is verslete, dat maag mien moojer neet wete. Geef 

miech ‘ne neujen hoed!” Na het zingen krijgen we per huis één snoepje per 

kind in onze juten zak.  

En na Maria Lichtmis (2 februari) breekt mijn vader de stal af. 

Nu kijk ik wat verward rond naar zeeën van licht, naar dikke cadeaus in de 

etalages, op mijn smart-phone. Ik mis sfeer van het heilige, van alle kanten 

samenkomen in kerk en huis om oude verhalen, visionaire en warme 

gedachten uit te wisselen, samen te zijn. Nu lijken we leegte te camoufleren 

met een zo mooi mogelijke designpresentatie van onze rijke materie. Het 

enige dat ik ons wens: eenvoudige vrede van binnen en solidariteit naar 

buiten. 

Ik aarzel of ik nog best met de tijd mee kan.  

 

Cornelis 

 

 

 

 

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

 

 Hoe verder hij naar het westen reisde, hoe 

meer hij ervan overtuigd geraakte dat de 

wijzen uit het oosten kwamen. 

 Bewaar de vrede niet, deel hem uit. 

 Wie een brug legt naar een ander kan altijd 

heen en terug en heen en terug. 

 2020: wat er ook speelt in deze wereld, laat 

het de kinderen zijn. 

 Veel mensen zien uit naar het nieuwe jaar om een nieuwe start te maken 

met hun oude gewoonten.  

  



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

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mijn naam is Anke Halsema. Ik woon aan de rand van Groningen in Gravenburg 
met mijn man Martijn en twee dochters Hanne (9) en Mente (7). Ik ben geboren in 
Rotterdam, maar heb het grootste deel van mijn leven in Haren en Groningen 
doorgebracht. In Groningen heb ik klassieke talen gestudeerd, en daarna ben ik 
begonnen als docent Grieks en Latijn op het Maartenscollege in Haren, waar ik nu 
al twintig jaar heb gewerkt met veel plezier. Het mooie van dat werk is niet alleen 
het vak dat ik geef (twee prachtige talen met uitgebreide literatuur, cultuur en 
geschiedenis), maar ook aan wie ik het geef: telkens nieuwe jongeren, die niet 
precies weten wat ze komen halen maar toch altijd iets meenemen. Ik ervaar dat 
als een groot voorrecht.  
 
Al sinds ik jong was heb ik plezier gehad aan muziek: ik begon met zingen in het 
kinderkoor in de Nicolaasparochie in Haren en vanaf mijn veertiende werd ik 
daarvan de pianist. Tijdens mijn middelbare schooltijd wilde ik kerk en geloof graag 
rationeel begrijpen. Ik voelde me in die jaren in Taizé wel thuis, maar toen in de 
traditionele kerk mijn kritische vragen niet beantwoord werden, ben ik zelf wat op 
afstand van de katholieke kerk gekomen. Toch ben ik vanachter de piano bij veel 
kerkdiensten van allerlei koren en gezelschappen betrokken gebleven. Zo heb ik 
ook Martijn (Jager, redactie) leren kennen, toen hij dirigent werd van de cantorij 
van de Vier Handen, waar ik al eerder pianist was. Nog steeds vind ik muziek 
maken belangrijk; zelf pianospelen, maar ook met de kinderen samen spelen en 
samen zingen. Natuur, wandelen en buiten bewegen ook.  
 

In de Peper heb ik meegedraaid in de crèche toen de kinderen klein waren, nu doe 

ik mee in de kinderkerk. Ik vind het fijn dat er 

in de vieringen meer gevraagd dan 

geantwoord wordt, dat twijfel welkom is. Het 

helpt me 'ontfocussen'. Ik ben blij dat onze 

kinderen er welkom zijn en vanzelfsprekend 

een plekje krijgen dat bij hen past. 

 
Mijn advies aan de Pepergemeenschap sluit 
daarbij aan: blijf open voor nieuwkomers en 
jongeren. Geef ze een kring, een taak, een 
plek waar ze bij horen. Soms moet je ze daar 
voor uitnodigen; de toon maakt heel veel uit. 
Vragen helpt ook hier meer dan antwoorden. 

  



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

 

Onmacht 

 

Wou toch een keer over God dichten 

over God, van God, bij God, in God, 

en dan over God van, bij, in mij – 

dat viel niet mee 

telkens stokte ik bij van God 

dat leek mijn struikelblok, als lot. 

 

Blijkbaar moest het anders 

en ik wachtte op het keren van de wind 

die een andere geest laat waaien 

waarin zich dat gedicht bevindt. 

 

Ja, weet wel dat het niet kan 

er zijn geen woorden voor 

maar mij werd telkens weer geleerd 

dat bij God niets onmogelijk is 

dus mocht ik proberen, telkens weer. 

 

Ik denk dat ik alles los moet laten 

de dwang, de drang, gedrongenheid, 

mag ik me op de geest verlaten 

die mij eens naar de oorsprong leidt? 

 

Dan vertalen zich gevoelens 

en roepen woorden beelden op 

steeds minder woorden laten voelen – 

eens zijn alle woorden op. 

 

Woordloos, naamloos, onnoembaar 

onbegrijpelijk gewoon 

zoals water van de berg stroomt 

zó als Jij in ieder woont. 

                                       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: presbyterium@ovg-web.nl  

mailto:peperclip@ovg-web.nl
mailto:secretaris@ovg-web.nl
mailto:penningmeester@ovg-web.nl
mailto:adressen@ovg-web.nl
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