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VAN DE REDACTIE 

 

 

Ik wilde ik kon u iets geven  

 

tot troost diep in uw leven  

  

maar ik heb woorden alleen…. 

 

 

 

 

Deze regels van Gorter inspireerden ons toen wij als redactie besloten u dit 

keer de Peperclip digitaal te sturen. Dat is weliswaar noodgedwongen, maar 

toch wilden we alle Pepergangers woorden sturen die uitdrukking geven aan 

onze Pepergemeenschap.  

Zo wordt deze Clip ineens ook de voorbode van de digitale nieuwsbrief die u 

(hoogst waarschijnlijk) vanaf mei zult ontvangen. Lees daarover het stuk van 

PeperComm. Het volgende nummer is echt het allerlaatste nummer van de 

Peperclip! 

Wij wensen u in deze spannende tijd vooral gezondheid en veel goede moed.  

 

Marjoke Brenninkmeijer, Corry Broersma en Hugo Boonstra  

  



 

 

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

 

ZONDAG 29 MAART   5e zondag in de Veertigdagentijd 

 

"Zien, soms even" - Jezus gaat de berg op 

 

De weg naar Pasen voert ons 

langs hoogte- en dieptepunten. 

Met Mozes en Elia beklommen 

we al 'de berg'. Verhalen die  

uitstekend passen in ons 

jaarthema "Spiritualiteit en 

Mystiek". Want 'de berg 

beklimmen' duidt hier inderdaad 

op de zoektocht naar verbinding 

met wat ons verstand en onze 

zintuigen te boven gaat.  

 

      “Zien, soms even" 

 

Maar - een 'mystieke ervaring' - wat is dat dan? Vaak vertoont zij vier 

kenmerken: 

a. zij is onuitspreekbaar;  

b. zij blijkt een bron van nieuw inzicht;  

c. zij is van voorbijgaande aard; en  

d. zij overkomt ons: je kunt je er wel voor openstellen maar niet zelf bewerken. 

 

Vandaag gaat ook Jezus de berg op. Hij doet dat vaker, zo vertellen de 

Evangeliën. Berg van verzoeking en van Bergrede. En nu, vooraf aan de berg 

van kruisiging en van hemelvaart, is daar dat wonderlijke hoogtepunt: de berg 

der 'verheerlijking' (ook 'gedaanteverandering' of 'transfiguratie' genoemd).  

 

Mattheüs 17 vertelt wat eigenlijk onzegbaar is - Licht, Wolk, Stem, verschijning 

van Mozes en Elia. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Een fata morgana? 

Een lichtend Visioen? Een mystieke, een religieuze ervaring?  

 

En - zulk soort ervaringen, zo'n 'zien, soms even' - is dat voor ons na te voelen? 

Is iets daarvan herkenbaar voor ons vandaag?  

 



 

 

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



 

 

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

 

ZONDAG 5 APRIL Palmzondag 

 

In de voorgaande vieringen in de Veertigdagentijd hebben we verhalen gehoord 

en stil gestaan bij verschillende mensen uit de Bijbel die bergopwaarts zijn 

gegaan.  

In de viering op Palmzondag neemt overweger Arjan Broers ons mee 

bergafwaarts. Onze maatschappelijke visie op een succesvol leven is 

doorgaans dat het bergopwaarts moet gaan. Maar wat nu als gaandeweg je 

leven blijkt dat je bergafwaarts moet, of je wilt of niet…. 

Tevens staan we stil bij het bijzondere karakter van Palmzondag en de week 

die voor ons ligt. 

 

Natuurlijk is er deze zondag bij de kinderviering allerlei lekkers om de 

Palmpasenstokken te versieren! Alle kinderen zijn vanaf 10.15 uur van harte 

welkom en kunnen direct naar de kinderviering gaan. Nemen jullie zelf een met 

groen/ geel papier of lint omwikkelde Palmpasenstok mee? We kijken uit naar 

jullie feestelijke optocht de kerk in! 

 

Rita Rouw en Frouktje Zuiderveld 

 

 

 

WITTE DONDERDAG 9 APRIL  en  GOEDE VRIJDAG 10 APRIL 

 

In de Goede Week  beginnen we de viering van Witte Donderdag om 19:00 uur 

in de koffiekamer.  

We verzoeken een ieder om daar zwijgend een plek in de kring te zoeken. Na 

de deling sluiten we dan de viering af in de kerk. Voor deze viering gebruiken 

we een deel van de teksten (van het deel Witte 

Donderdag) uit ‘de Graankorrel’. 

 

Voor de viering van Goede Vrijdag (aanvang 19:00 uur) 

volgen we integraal ‘de Graankorrel’. 

 

De voorbereidingsgroep: Nick Everts, Anna Hetebrij, 

Ben Hanewinkel, Aldert Hesseling en Anne Hesseling 

(trekker) 



 

 

OVER KOMENDE VIERINGEN (3) ……………. 
=========================================================== 

 

PASEN    ZATERDAG 11  en  ZONDAG 12 APRIL  

 

In de viering van de Paasnacht – om 21:00 uur – trekken wij door het donker 

naar het licht. Zoals het gelovig volk uit Egypte - met al haar plagen, leed en 

dood - vertrok in het duister van de nacht op weg naar het licht en het land van 

belofte, zo ook proberen wij het duister, het verdriet en de angst achter ons te 

laten. 

 

De viering van Pasen – 10:30u – staat in het licht van opstaan. Sterven, 

doodgaan, loslaten. Ruimte maken voor iets nieuws. We zien het groot in deze 

maatschappij en klein in ons eigen bestaan; waar moeten we rigoureus mee 

kappen om echt nieuw leven mogelijk te maken?  

 

Paulus de Groot, Agnes Schaafsma, Mieke Thijsseling, Wim Opgelder 

 

 

 

 

ZONDAG 19 APRIL  

 

Verlangen naar…. Betekenis geven 

 

Wij zagen en zien een gebrandschilderd raam van Chagall. Een raam vol 

symboliek, vol verwijzingen naar…. Dat is ons startpunt in deze viering, een 

week na Pasen. Opstaan, het leven dat dood was opnieuw oppakken en 

vormgeven, de tunnel doorlopen naar het licht, naar… Ja, waar verlangen  

wij ten diepste naar. Dat willen we vieren. Het moge ons gegeven zijn in deze 

tijden van verwarring en opgesloten zijn in eigen huis. Weer echt samenkomen. 

 

Åse, Minke, Mieke, Roelie, Tiddo en Con 

  



 

 

OVER KOMENDE VIERINGEN (4) ……………. 
=========================================================== 

 

ZONDAG 26 APRIL  

 

Groene Theologie – ‘Verbonden met al wat is’ 

Spiritualiteit gaat vaak over persoonlijke groei en heeft geen antwoord op 

ontwikkelingen die het leven op aarde bedreigen. Ook theologie en 

geloofsbeleving zijn meegegaan met het moderne mens- en wereldbeeld, 

waarin de mens boven of zelfs buiten de natuur staat en de natuur steeds meer 

naar zijn hand kan zetten. Kunnen we deze cultuur van overheersing vanuit 

spiritualiteit ombuigen naar een cultuur van verantwoordelijkheid? 

De viering is voorbereid samen met Trees van Montfoort, die de overweging zal 

houden. 

Op zaterdag 25 april zal zij een lezing houden over Groene theologie in de 

Immanuelkerk; zie elders in de Peperclip. 

 

Werkgroep Einden der Aarde 

 

 

ZONDAG 3 MEI  

 

75 jaar Bevrijding 

 

Op 3 mei hopen we in de Peper samen de viering met als thema ‘75 jaar 

Bevrijding?’ te mogen vieren. Bij het ter perse gaan van deze Peperclip is het 

Coronavirus onze bewegingsvrijheid deels aan het inperken. Toch leven we in 

een vrij land … 

Zijn we echt vrij?  Is er 75 jaar vrede voor iedereen?  

Of is dat een utopie, een ideaal? En hoe houden we dan ons streven daarnaar 

vol, ons streven naar een nieuwe wereld?  

In de voorbereidingsgroep zijn we nog bij de eerste verkennende ideeën over 

deze viering. Maar we nodigen jullie nu al uit er bij te zijn. In gezondheid en in 

ieder geval vrij in gedachten.  

 

Annemieke Boomstra, Nelly Hazen, Nick Everts, Truus Schoonhoven en 

Karin Heesen  

 
  



 

 

OVER KOMENDE VIERINGEN (5) ……………. 
=========================================================== 

 

ZONDAG 10 MEI  

 

In mei was doorgaans het feest van Jezus’ Hemelvaart voorbij en kon aan De 

Kerk worden gebouwd. Dit gebeurde in de historie volledig naar de idee van 

mannen. We vroegen ons in de voorbereidingsgroep af of de introductie van 

Maria in de christelijke traditie hier een reactie op was; het inbrengen van een 

vrouwelijk element. Kunnen we het los zien van de Germaanse volkscultuur uit 

de vroege middeleeuwen? De ontstane traditie van Maria-devotie en processies 

kun je in Zuid Europa nog steeds in volle glorie meemaken. In Nederland is de 

rooms-katholieke traditie van de Maria-mei maand niet meer zoals enkelen van 

ons zich dat nog herinneren.  

  

In de eerste verkenning van het thema Maria ontstonden bij de 

voorbereidingsgroep twee contouren. De vrouwelijke kant van God, wat is ons 

beeld nu? En hoe kan je het thema ‘moederen’ uitwerken als universeel 

handelen van mannen, vrouwen, mensen zonder kinderen, bij vreemden, of 

bij….(10 mei Moederdag).  We zullen zien waar het ons brengt… 

 

Namens de voorbereidingsgroep,  Mariëlle Thorbecke 

 
PEPERNIEUWS ……………. 
=========================================================== 
 

Kerk en Kroeg 

Wil je een keertje even wat uitgebreider met andere Pepergangers praten, 

buiten de drukte van onze eigen koffiekamer? 

Wij bieden je die mogelijkheid op 19 april of op 17 mei aanstaande. Wij gaan 

dan na de viering samen koffiedrinken in het Schimmelpenninckhuys aan de 

Oosterstraat. We zien jullie graag komen! 

Corrie van de Zee en Lida Weeda 
 

Sokken en meer 

Op mijn rode transportfiets kan ik veel meenemen, maar het was een hele toer 

om alle sokken, sjaals, handschoenen en mutsen in één keer mee te nemen 

naar de Open Hof. 

Namens Einden der Aarde en de Open Hof hartelijk dank voor al dit warms.  
 



 

 

Annemieke Boomstra  



 

 

OVER DE ZOMERVIERINGEN ……………. 
=========================================================== 

 

Voorbereiding zomervieringen 2020 

 

Ook tijdens de komende zomermaanden zullen er weer zomervieringen worden 

gehouden: zeven korte sobere vieringen die naast gedachten ter overweging 

vooral ook veel rust, ruimte en stilte willen bieden. De zomervieringen van dit 

jaar gaan over de ‘zeven geestelijke werken van barmhartigheid’; dat zijn een 

soort leefregels voor de omgang van mensen met elkaar. Deze leefregels zijn al 

eeuwen geleden door de (katholieke) kerk opgesteld, in ouderwetse 

bewoordingen, die op het eerste gezicht soms zelfs wat weerstand kunnen 

opwekken.  

Maar wie deze wat beter bekijkt, ontdekt dat ze eigenlijk verrassend modern zijn 

en ons ook in deze tijd heel wat te zeggen en te bieden hebben. Als motto voor 

de serie is dan ook gekozen: ‘Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd....’ 

De vieringen worden gehouden in de periode van 5 juli tot en met 16 augustus. 

Voor elke viering zijn twee voorbereiders nodig. Ter ondersteuning krijgen deze 

bouwstenen aangereikt in de vorm van lezingen, teksten en (suggesties voor) 

liederen. Ook organiseren de twee trekkers van de vieringen Piet Bolhuis en 

Ineke Molenkamp - ter informatie èn inspiratie - twee plenaire bijeenkomsten 

voor alle voorbereiders. Daarin presenteren ze het materiaal en laten ze diverse 

inhoudelijke en organisatorische aspecten van de vieringen aan de orde komen.  

 

De eerste bijeenkomst is gepland op maandag 20 april van 19.30 tot 21.30 u in 

de Columnakerk. Zin om mee te doen? Geef je dan op bij Piet Bolhuis 

(piet.bolhuis@kpnmail.nl) of Ineke Molenkamp (ineke@molenkamp.eu) Ook 

mensen die nog nooit een viering hebben voorbereid, maar dat wel eens willen 

proberen nodigen we nadrukkelijk uit  om zich op te geven. We streven er naar 

dat in elk groepje tenminste één van de deelnemers ervaring heeft met het 

voorbereiden van vieringen, dus een gebrek aan ervaring is geen probleem. En 

dat het een mooie serie wordt is al wel zeker! 

 

Piet Bolhuis en Ineke Molenkamp  

  

mailto:ineke@molenkamp.eu


 

 

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

 

onderweg met woorden  

 

                    ook  

                    de woordloze woorden  

                    vielen  

                    van de tafel  

                    gelijk de gesproken  

 

                    om toegang te vragen  

                    tot de woorden  

                    tasten en voelen  

                    op de knieën  

 

 

                    de woorden verzamelen  

                    waarin  

                    antwoorden zijn vervat  

                    op vragen  

                                die ik met mij meedraag  

                       en nog niet gesteld zijn  

 



 

 

thom oosterhof  

7 maart 2020  



 

 

 MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (1) …………….  
=========================================================== 

 

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


 

 

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (2) …………….  
=========================================================== 

 
Bericht van een peperganger 
 

Lieve vrienden, 
 
Op 9 januari is mijn geliefde gestorven, Thijs Terwey. Thijs is 73 jaar geworden. 
Door gezondheidsproblemen viel het leven hem erg zwaar; met wilskracht en 
discipline heeft hij zijn leven vorm gegeven. 
Maar hij kon intens genieten van muziek, natuur en contact met mensen en zijn 
diepe godsverlangen maakte hem tot een zeer oecumenisch mens.. 
Op de rouwkaart - lang geleden door hem uitgezocht - stond de tekst: 
 
"Voorzichtig heb ik de gevangen vogel uit de strik verlost 
ik laat hem vliegen, hij geeft mij vleugels."   (Willem Hussem) 
 
Graag wil ik jullie bedanken voor de bloemen die ik mocht ontvangen, de 
aandacht zo ook de woorden van troost. Op het dankkaartje schreef ik de tekst: 
 

'Liefde eenmaal uitgesproken als uw Woord van het begin,  
Liefde wil ons overkomen als geheim en zegening..'    (Liedboek 791) 
 

Want hier ligt toch onze Bron van kracht en troost. 
 
Annet-Esther Froma 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezinge 



 

 

  



 

 

KLOOSTERWEEKEND ……………. 
=========================================================== 

      
Abdij Koningshoeven  
 
In het najaar van 2020 willen we vanuit de Pepergasthuiskerk de Abdij 
Koningshoeven in Berkel-Enschot bezoeken.  
De Abdij Koningshoeven is een kloostergemeenschap van de Trappisten, die 
het ritme van het kloosterleven aanhouden. Dit betekent dat zij dagelijks 7 maal 
in gebed bijeen komen en daarnaast vaak in stilte werken. Zo heeft het klooster 
o.a. zijn eigen bierbrouwerij en een winkeltje.  
We verblijven die dagen in het gastenverblijf en voor eenieder is er een 
eenvoudige éénpersoonskamer beschikbaar. Ook is er een lift voor diegene die 
wat minder mobiel is. Er wordt mild vegetarisch gegeten, wel met eieren en vis. 
 
Voor meer informatie over deze gemeenschap zie: www.koningshoeven.nl  
We hebben een optie genomen voor 10 personen voor het weekend van 9 t/m 
11 oktober. Aankomst op vrijdag tussen 15.30 - 16.30 uur, vertrek op zondag 
rond 13.30 uur.  
 
De kosten voor het weekend bedragen € 94,- excl. reiskosten.  
Vooraf zullen we een keer bij elkaar komen om het weekend voor te bespreken.  
 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij of terecht voor eventuele vragen:  

• Kees Sikkema: k.j.sikkema@rug.nl  Tel: 050 – 5269099  

• Marijke van der Stigchel: vriestigchel@versatel.nl Tel: 050 – 5412399  

 
Je kunt je opgeven tot 25 juni. 
   

http://www.koningshoeven.nl/
mailto:vriestigchel@versatel.nl


 

 

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

 

Pepergemeenschap en het coronavirus 

Het coronavirus raakt ons als Pepergemeenschap buitengewoon diep. Om de 

verspreiding van het virus te vertragen worden vergaande maatregelen 

genomen. De scholen zijn inmiddels dicht, de horeca is op slot en sociale 

contacten moeten worden beperkt. De verwachting is reëel dat dit nog langere 

tijd gaat duren. Over de consequenties daarvan voor onze Pepergemeenschap 

zullen we u apart per email informeren. 

 

Diensten afgelast tot en met Pasen 

Het bestuur heeft besloten de zondagsvieringen tot en met Pasen niet door te 

laten gaan. In verband hiermee vervallen voorlopig ook de koorrepetities. 

 

Digidienst 

Op zondagmorgen 22 en 29 maart  zal vanuit de Nieuwe Kerk een ‘Thuis in de 

Nieuwe Kerk – Digidienst’ worden uitgezonden.  

 

Gemeenschapsavond 2020 

Onze gemeenschapsavond staat gepland op 22 april 2020 in de grote zaal van 

de Columnakerk te Groningen. We hopen dat deze gemeenschapsavond 

doorgang kan vinden, maar gelet op de ontwikkelingen rondom het coronavirus 

is dat onzeker geworden. 

Als de avond doorgaat, dan gaan we zoals gebruikelijk het verslag van het 

bestuur, de verslagen van de diverse groepen en een overzicht van de financiën 

bespreken. Als bestuur gaan we daarbij inzicht geven in het standpunt dat we 

als bestuur hebben ingenomen ten aanzien van de voorgenomen verkoop van 

het Pepergasthuis, de acties die zijn ondernomen en wat ons in het licht van de 

gebeurtenissen verder te doen staat. Verder komt dan ook de voortgang van de 

vernieuwing van onze communicatieactiviteiten aan de orde.  

 

Communicatie.  

De projectgroep PeperComm is hard aan het werk om de interne en externe 

communicatie te vernieuwen en te verbeteren. Als bestuur zijn we daar heel blij 

mee. In deze Peperclip informeren de projectleider Aart Jan de Geus en het 

bestuurslid met communicatie in haar portefeuille, Janneke Metselaar, u apart 

over de stand van zaken.  

  



 

 

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

 

Ontwikkelingen verkoop van de Pepergasthuiskerk 

 

Op 24 december jl. is de Autoriteit Woningbouwcorporaties akkoord gegaan met 

de verkoop van het Pepergasthuis door Lefier aan een commerciële partij. 

Tegen deze uitspraak is de gemeente Groningen in beroep gegaan. Dit beroep 

loopt nog. 

Het aantal ondertekenaars van de petitie tegen de verkoop nadert de 10.000 !! 

Mocht er actueel nieuws zijn, dan zullen we de Pepergangers apart per e – mail 

informeren.  

 

Roel Klopstra Secretaris OVG 

 

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

 

Bericht van de penningmeester 

 

Afgelopen januari is de jaarlijkse financiële actie weer van start gegaan: de 

meeste Pepergangers ontvingen een mail, met een oproep om de hoogte van 

hun gift voor het jaar 2020 aan te geven. Enkelen zagen de papieren versie van 

deze oproep thuis op de mat vallen. We vragen hierom, om inzicht te krijgen in 

de geldelijke bijdragen die we over 2020 kunnen verwachten. 

Een groot deel van de geadresseerden heeft hierop al gereageerd: niet alleen 

toezeggingen, maar ook giften kwamen reeds snel binnen. Giften komen ook 

binnen van gemeenteleden die geen toezegging hebben gestuurd, maar over 

het algemeen hun gift van het afgelopen jaar continueren. Het bestuur dankt u 

allen hartelijk daarvoor! 

Echter, we hebben nog niet van iedereen een toezegging/gift ontvangen. 

Wellicht is de mail betreffende de financiële actie aan uw aandacht ontsnapt; 

wellicht bent u er nog niet aan toegekomen om hierop te reageren; wellicht 

doneert u aan de OVG uitsluitend via de collecte bij de uitgang van de kerk. Hoe 

het ook zij: wij roepen een ieder op die nog niet gereageerd heeft dat alsnog te 

doen! Hetzij door een bericht van toezegging van hoogte van de gift/ hetzij met 

een gift, het liefst beide!  Een desbetreffend bericht zendt u aan de 

penningmeester (penningmeester@ovg-web.nl), of u stort uw gift op 

bankrekening NL 03 RABO 0385 1260 85, t.n.v. OVG te Groningen.  

 

Jaap van ’t Hul Penningmeester OVG 

mailto:penningmeester@ovg-web.nl


 

 

  



 

 

PEPERINFORMATIE & PEPERCOMMUNICATIE ………….  
=========================================================== 

 

PeperInformatie & PeperCommunicatie 

 

De Peper heeft een grote èn veelzijdige groep interne èn externe betrokkenen. 

We willen iedereen graag regelmatig informeren over wat er in en rondom de 

Peper gebeurt. Daarover las je in de vorige Peperclip. Ook las je over de 

overstap van de Peperclip naar de digitale PeperNieuwsbrief. 
 

Dit is de een na laatste Peperclip. In mei komt de laatste. Daarna ontvang je – 

tweewekelijks op woensdag – de PeperNieuwsbrief in je mailbox. Daarin vind je 

drie rubrieken: 

1. komende vieringen 

2. berichten uit de Peper 

3. activiteiten in stad en (omme)land 

Herkenbaar voor wie de Peper kennen. Informatief en uitnodigend voor wie de 

Peper graag leren kennen. 
 

Alle berichten staan kort in de Nieuwsbrief. Wil je meer weten, dan klik je op 

Lees meer. Dan kom je vanzelf bij het gewenste artikel op de OVG-website. Je 

kent dit nieuwsbrief-procedé wellicht van andere nieuwsbrieven. 
 

Er zijn situaties waarin we de Pepermensen snel willen informeren. Denk aan 

het overlijden van iemand uit onze gemeenschap. Of ontwikkelingen rondom de 

verkoop van de kerk. Of een calamiteit als een brand, waardoor de viering moet 

vervallen. Of een calamiteit als het Coronavirus, met implicaties voor de viering. 

Daarvoor komt PeperNieuwsbrief Special, die je, zo hopen we, zo weinig 

mogelijk ontvangt. 
 

De eerste maanden ontvangen alle Peperpraktisch-mensen de nieuwsbrief. 

Parallel lezen externe lezers mee en geven feedback. Zo werken we samen 

ontdekkend aan de kwaliteit om, na een pilotperiode, de PeperNieuwsbrief 

intern èn extern BREED te verspreiden. Deze aanpak past in de lijn van ons 

toekomstgericht denken en van het breed gedragen advies uit het OVG - 

PeperToekomstRapport: zet de deuren en ramen open – laat van je horen – 

vertel je breed.  

 

OVG – PeperComm   OVG – bestuur  

Aart Jan de Geus   Janneke Metselaar 



 

 

 

PEPERFORUM (1) …………….  
===========================================================  

 
Nieuw(s) op onze website 

 

De verkoop van het Pepergasthuis en onze kapel blijft ons bezighouden. Op 

onze website kunt u de ontwikkelingen volgen (Pepergasthuis/Verkoop Peper). 

Februari 2020 

Het is sinds de uitspraak van Autoriteit Woningcorporaties op dit gebied stil 

geweest. Maar deze maand is er goed nieuws voor ons. Op maandag 17 

februari is de Stichting St Gertruid Gasthuis opnieuw opgericht. Dit is een 

belangrijke stap in maatregelen om de verkoop van het gasthuis aan een 

investeerder te verhinderen. Dat deze stichting nu weer bestaat is de verdienste 

van Rob Rutgers. Met zijn juridische kennis en ervaring heeft hij helder kunnen 

maken dat in de acte van overdracht (1991, overdracht naar Lefier) een clausule 

staat, die aan de Stichting St Gertruid Gasthuis na 40 jaar het recht op 

terugkoop geeft. De oorspronkelijke stichting is door Lefier begin jaren 90 

samengevoegd met Stichting Lefier. Met de heroprichting van de Stichting St 

Gertruid Gasthuis is het recht op terugkoop nieuw leven ingeblazen. Wellicht 

kan de Stichting St Gertruid Gasthuis in 2031 het gehele 

complex terugkopen van de eigenaar. De gemeente Groningen werkt mee aan 

de heroprichting en heeft 3 personen in het bestuur benoemd. Het OVG-bestuur 

heeft Rob Rutgers in het bestuur benoemd. Vertegenwoordiging namens 

bewoners is nog een vacature. Naar aanleiding van het persbericht hebben 

OOG TV en Radio Noord aandacht besteed aan dit onderwerp. 

  

Dan nog iets over het Peper-Forum. Laatst vroeg iemand mij: “Hans, kan ik op 

de website informatie over Voorbereidingsgroepen vinden?” Nou nee, eigenlijk 

niet. Onder Vieringen staat het hele Jaarrooster, met vermelding van trekkers. 

Maar er is goed nieuws, we hebben tegenwoordig het Peper-Forum. Het Forum 

is precies bedoeld voor dit soort dingen, Vraag en Aanbod. Zelf heb ik voor de 

VB-groep over Visioenen van Johannes een uitnodiging op het Forum geplaatst. 

Niemand heeft hierop gereageerd. Dat is gewoon jammer. Bij dezen doe ik een 

oproep aan trekkers: maak gebruik van het Peper-Forum om deelnemers aan je 

VB-groep te werven. 

Het is eenvoudiger dan je denkt. Met de volgende link kom je zo op het Peper-

Forum: https://ovg-web.nl/forums/forum/groepsinitiatieven/. 

https://ovg-web.nl/forums/forum/groepsinitiatieven/


 

 

Om te lezen heb je geen wachtwoord nodig, wel als je iets wilt bijdragen op het 

Peper-Forum. Het wachtwoord is hetzelfde als het wachtwoord voor de website. 

  



 

 

PEPERFORUM (2) …………….  
===========================================================  

 
Weet je niet precies hoe jij iets op het Forum kunt plaatsen, bel of mail mij dan. 
 

Tenslotte nog een bericht over Kunst in/van de Peper. De nieuwe kunstpagina is 

inmiddels beschikbaar onder menukeuze 'Over OVG / OVG Kunst'. Ga eens 

kijken naar door Peper-kunstenaars gemaakte kunst. Je kunt er bijvoorbeeld de 

door Jan van Loon geschilderde wanddoeken zien. Toelichtende teksten komen 

nog. Nogmaals doe ik een oproep om foto’s over OVG Kunst naar mij te sturen.  

Over Jan van Loon gesproken: er is een film gemaakt over Jan van Loon en zijn 

schilderkunst. Die film zal nog één keer worden vertoond: op vrijdag 17 april om 

19.00 uur in Assen in het cultuurcentrum boven warenhuis Van der Veen. 
 

Hans Tulp  

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

 

Vier jaar ben ik lid geweest van de pastoraatsgroep. In maart heb ik afscheid 

genomen. Annemiek Werkman komt binnenkort de pastoraatsgroep versterken. 

De hoofdthema’s van de afgelopen jaren waren: omzien naar elkaar 'Pastoraat 

zijn we allemaal' en 'Wat is de rol van het pastoraat bij de mogelijk 

veranderende behoeftes in een gemeenschap met steeds meer oudere 

mensen'.  

Bij het eerste thema valt op dat veel mensen een kring van mensen om zich 

heen hebben die hen steunt in praktische of emotionele zin. Er is een hoge 

mate van betrokkenheid en liefde naar de ander. 

Het laatste onderwerp gaan we verder uitdiepen op de avond van de pastorale 

kring op 10 juni met het thema 'De kunst van het ouder worden'. Binnen de 

pastoraatsgroep hebben we dit onderwerp verkend door onze eigen ervaringen 

te delen. Dit leverde mooie gesprekken op! 

Ik heb mijn werk met plezier gedaan. Bedankt voor het vertrouwen! 

 

Linda Waanders   



 

 

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

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

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

zeggen? 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mijn naam is Wessel Roosjen, 20 jaar oud en het middelste kind van Mariëtte Bork 
en Simon Roosjen. Op dit moment woon ik nog bij mijn ouders in Groningen, maar 
studeer ik aan de NHL Stenden in Leeuwarden. Daar reis ik van maandag tot en 
met donderdag met de trein heen om de opleiding tot tweedegraads docent 
wiskunde te volgen. Op vrijdagen loop ik stage. Momenteel doe ik dat bij het H.N. 
Werkman Stadslyceum in de binnenstad. De opleiding tot docent wiskunde was een 
tweede keus, nadat ik vorig jaar niet door de selectieprocedure van de studie 
Klinische Technologie aan de TU Delft kwam. Deze studie biedt per jaar 100 
eerstejaarsplekken met vorig jaar meer dan duizend aanmeldingen. Afgelopen week 
ben ik weer druk bezig geweest met het leren voor de selectietoetsen van Klinische 
Technologie waarvan ik 15 april de uitslag zal ontvangen.  
Reizen is de laatste jaren echt een hobby van mij geworden. Eind april ga ik met 
mijn moeder, Jeanette en Freek Bronda en Wiebe Schoonhoven (mede-
Pepergangers) naar Senegal. Hier gaan we o.a. werken aan de Anna Hinkema 
School. U hoort hier binnenkort waarschijnlijk meer over, omdat de werkgroep 
Einden der Aarde aangeven heeft dat we hier in de Peper misschien voor kunnen 
collecteren. Ik verheug me ontzettend op deze reis. Er zijn ook plannen gemaakt dat 
ik samen met een medereiziger van mijn leeftijd een les kan verzorgen op een 
school voor voortgezet onderwijs.  
 
Ik ben op zondagen helaas niet heel vaak meer te vinden in de Peper. Dit komt vooral 
omdat ik zondags vaak aan het werk ben in Spijslokaal Pernikkel aan de Aweg. Als ik 
terugdenk aan de Peper komen er twee dingen snel naar boven. Een daarvan was 
mijn eerste jongerenviering (2012). Die jongerenviering ging over een stap zetten 
buiten je comfortzone. Aafko Boonstra, ook oud Peperjongere,  hield toen een 
overweging die veel indruk op mij maakte. Na deze viering besloot  
ik iets te doen wat toen nog heel ver buiten mijn comfortzone lag: de hoofdrol in mijn 
groep 8 eindmusical op te eisen. Verder vormen de kloosterweekenden en de reis 
naar Taizé een sterke en fijne herinnering. Taizé blijft in mijn herinnering een plek 
waar iedereen zichzelf kan zijn. De grote aantallen waarin de diensten werden 
gehouden in combinatie met de eenvoud van de dienst raakten aan iets wat mij 
overdonderde. De ‘oude’ jongerengroep is niet zo vaak meer bijeen, maar in 
december hebben we met een groot deel als van ouds Sinterklaas en kerst gevierd 
met het hebzuchtspel. Dit voelde nog steeds vertrouwd en was super gezellig. Ik 
hoop dat deze vriendschappen voor eeuwig zijn. 



 

 

  



 

 

CO(LUM)N (1) …………….  
=========================================================== 

 

heilige corona..…  

 

Corona, Corona, Corona, kom sjans nog een 

tijdje met mij. 

Corona, Corona, Corona, dan maak je mijn 

hartje zo blij. 

Wil je bij me blijven, echt in ’t lijf beklijven. 

Ik zal nooit op je kijven, zolang je bij me bent, 

zolang je bij me bent, zolang je bij me bent. 

 

1346 

De pest breekt uit in Europa en elders. Vijf  

jaar lang gaat de ziekte tekeer. Minstens 75 

miljoen mensen bezwijken. Kerkelijke instanties en een legertje van vage types 

geloven rust te scheppen door de ziekte te duiden en in te kaderen: door het 

losbandige leven van de bevolking ziet God zich genoodzaakt de mensheid te 

straffen, ze een lesje te leren. Pesthel en verdoemenis… De wetenschappers 

zijn de mannen in soutane, al of niet met corona (heiligenkrans) om het hoofd. 

Ze zijn door God gestuurd om de angstige mensen terug te leiden op het rechte 

pad van het geloof. Zij laten het volk bidden tot de heilige Corona (Egypte,160-

177), de beschermheilige van geld, slagers en schatzoekers, maar ook tegen 

epidemieën en stormen. 

 

2020 

De pleuris breekt uit in Europa en elders. Maandenlang gaat het coronavirus 

tekeer. Duizenden bezwijken. Een nieuwe ‘kerk’ staat op, vol vage types, 

onheilsprofeten, talkshowhosts en -gasten, populisten, twitter- en facebook-hart-

op-de-tong-schrijvers… Het zijn de hedendaagse gezanten van God. Wat 

wetenschappers aandragen geloven zij niet (immers: wetenschap is ook maar 

een mening…).Zij zullen gezonde veiligheid en vooral rust brengen! Dus alles 

onder controle. Alles plat. Dan kan er geen virus meer door… De angst 

bezworen! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzpatron


 

 

CO(LUM)N (2) …………….  
=========================================================== 

 

Met mijn gezond verstand heb ik weet van de ziekteverschijnselen, van wie er in 

gevaar is, waar en hoe ik ziek kan worden, hoe diep het ziek zijn kan gaan. Ik 

weet niet exact wat me boven het hoofd kan hangen, maar is dat erg? Veler 

gevoel is echter heel anders: de gevaren zijn veel groter, overal ligt corona op 

de loer, wij willen niet dood, ‘ze’ willen ons uitroeien, ze liegen ons voor. 

Middeleeuwse angst en onrust waart rond. Kijk maar naar de beelden uit 

Brabant. En dus: hamsteren, alles moet dicht. Kunst, cultuur, religie worden 

uitgerookt. Niemand mag waar dan ook aan worden blootgesteld. Zo moet het 

gaan. 

Dus sluit ook onze kerk (we hebben echt meer dan honderd kerkgangers, mooi 

toch!?) haar deuren. Met pijn in het hart ontberen we inspirerende ‘berg-

opwaarts’-vieringen, kunnen we mogelijk niet samen Pasen vieren…. Een hoge 

prijs om voor een deel illusionaire angsten klein te krijgen. En word ik er rustiger 

van? Dat vooral niet. Ik voel (ja ik voel natuurlijk ook wel het een en ander) 

rebelse weerzin opwellen en zing: omarm het virus, het kwaad! Sjans met mij. Ik 

druk je krachtig aan mijn hart…dood. 

Mocht het vooralsnog niet anders worden, dan wens ik jullie nu al een Zalig 

Pasen!  

Cornelis 

 

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

  

• Je kunt beter God vermoeden dan haar 

bestuderen. 

• Tachtig procent van alle keuzes is 

gebaseerd op angst. De meeste mensen 

kiezen niet wat ze willen. Ze kiezen voor 

wat ze denken dat veilig is. 

• Er zijn twee oorzaken van lijden: iets 

willen wat er niet is of iets niet willen wat er wel is. 

• Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen. 

• Ik zocht het totale geluk…., maar vond het… in duizend stukjes.  



 

 

VOEDSELBANK …………….  
=========================================================== 

 

D.E. Punten 

 

Wist U dat; het voor de 

mensen die afhankelijk zijn 

van de voedselbank koffie een 

luxe artikel is, wat niet vaak in het wekelijks pakket zit. Daarom zamelen veel 

voedselbanken in heel Nederland D.E. waardepunten in. Douwe Egberts zet 

deze punten om in pakken koffie voor de voedselbanken. Omdat een lekker 

kopje koffie mensen bij elkaar brengt, steunt D.E. deze jaarlijkse actie van 

harte. Traditiegetrouw voegt de producent 20% toe aan het totaal, voor een 

maximale opbrengst aan koffie voor de voedselbanken.  

Vorig jaar leverde dit maar liefst 90.000 pakken koffie op. Hoewel het volstrekt 

ongepast is om hier reclame te maken en u tot consumentisme aan te zetten, 

willen we deze inleveractie graag onder uw aandacht brengen als u toch een 

kopje koffie drinkt. Bij deze de suggestie om 

deze punten in een envelop te stoppen en 

in de voedselbank krat te doen. 

 

 

 

 

 

Vasten voor de voedselbank  

 

Veel Pepergangers vasten in de Veertigdagentijd. We bieden u de gelegenheid 

om het bedrag dat u bespaart door te vasten, te doneren aan een goed doel. In 

dit geval de Voedselbank Groningen. Midden in de kerk, achter het koor, 

bouwen we wekelijks een kraam op waar u pakken rijst (à 2 euro per pak) kunt 

kopen voor de Voedselbank. Achter de kraam houden we bij hoeveel pakken 

rijst er zijn gekocht. Het totale bedrag wordt na Pasen overgemaakt aan de 

Voedselbank, in natura (pakken rijst) dan wel in contanten.  

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. 

 

Voor vragen kunt u terecht bij de Werkgroep Einden der Aarde: Betty, Tjitske, 

Annemieke, Albert of Roel.   

  



 

 

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

 

Ook tuinlust?  

 

Voor ik naar mijn computer liep om dit stukje te schrijven, viel mijn oog op een 

kop boven een artikel in Trouw: “Ook al bevangen door tuinlust? ” . In het 

daaropvolgende artikel vertellen doorgewinterde tuinders over hoe zij hun 

tuintje lenteklaar maken.  

Ook wij Pepertuinders hebben er weer zin in na deze winter. We hebben de tuin 

in het najaar winterklaar gemaakt, eind januari een smakelijke 

boerenkoolmaaltijd met elkaar gedeeld en de zaden voor het komend seizoen 

besteld. De klussers Hugo en Hein hebben hun karwei aan het tuinhuisje 

afgemaakt en ook de kas is weer gebruiksklaar.  

Kortom: ook bij ons is er al duidelijk sprake van ‘tuinlust’. Wij zijn alleen nog op 

zoek naar nieuwe Pepertuinders, naar uitbreiding van onze groep. Annemieke 

Boomstra is gestopt maar blijft gelukkig betrokken. Als ‘freelance tuinder’ zal zij 

in de zomer de groentetafel in de Peper voorbereiden en bijspringen waar nodig 

in de tuin.  

 

Daarom een oproep aan allen die zin hebben om mee te doen: sluit u aan bij  

onze tuindersgroep! Het is niet alleen goed toeven daar aan die slootkant van 

de Golden Raand, het is vooral prettig werken in een groep die verbonden is 

aan de Peper.  

Neem snel contact op met Remmelt Scheringa, remmelt.sr.14@gmail.com, de 

trekker van onze groep. Ook de andere Pepertuinders zijn bereid u desgewenst 

nog meer te enthousiasmeren of informatie te geven: Roelie van den Berg, 

Kees Wierenga, Luuk Boiten en ondergetekende.  

 

Marjoke Brenninkmeijer 

 

 

 

PEPERCLIP 2020 ……………. 
=========================================================== 
 

nr.3 inleverdatum      2 mei verschijningsdatum 10 mei 

  

mailto:remmelt.sr.14@gmail.com


 

 

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

 

On-Zekerheid 

 

Het onzegbare hoeft niet gezegd 

God hoeft niet verwoord 

het onuitsprekelijke hoeft niet, moet nooit 

mag ooit gesproken, besproken 

 

Het onbestaanbare is al uitgezegd 

het onuitstaanbare behoeft geen bestaansrecht 

het onbegrijpelijke behoeft geen begrip 

het ongehoorde behoort tot de mogelijkheden 

 

Als alles wat te weten is, bekend is 

blijft het onkenbare voor nu en de  toekomst, 

wat wij weten, kennen, geloven, veronderstellen 

is voor onszelf en ieder ander (on)bestemd 

 

Voor het onzichtbare kunnen ogen opengaan 

het onaantastbare op de tast gevonden worden 

het onbereikbare kan ontvangen worden – 

het wonder van genade als mazzel van bestaan 

 

Het onmogelijke kan werkelijkheid worden 

Die zekerheid staat, ontegenzeggelijk 

Wonderwel 

 

                                                            Johan Vermeulen 

                                                            februari 2020 
  



 

 

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 – 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       Wiebe Schoonhoven  Annemiek Werkman    Hilda Scherphuis       Herman Boiten     

 

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
http://www.ovg.nl/
mailto:presbyterium@ovg-web.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidvuDWmf3ZAhXEZ1AKHbeGCWwQjRx6BAgAEAU&url=http://homeschooled-kids.com/printables/coloring/coloringeasterbunny7.html&psig=AOvVaw3jF6eug5_6xiBI7k_3G7DP&ust=1521714273900200


 

 

 


