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Licht! Licht! Alles wordt licht! 
Niets dan licht! Overal licht! 
Alles is licht geworden. 

  
Weggesprongen uit het duister 
sprankelend de jonge morgen. 
Helder nog de Morgenster. 

  
Licht! Licht! Alles wordt licht! 
Niets dan licht! Overal licht! 
Alles is licht geworden. 

  
De Dageraad, zojuist geboren 
-dauw aan haar wimpers- 
staat stralend op aarde. 

  
Licht! Licht! Alles wordt licht! 
Niets dan licht! Overal licht! 
Alles is licht geworden. 

  
      Marijke de Bruijne uit “Als de graankorrel sterft” 
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Bestuursverslag 2019 

 

Waar staat het bestuur voor? 

Als bestuur faciliteren wij de bedoeling van de Stichting Oecumenische Vieringen Groningen (hierna 

OVG): vieren, leren, dienen.  

Het bestuur heeft de volgende taken:  

• werkgever van de beroepskrachten 

• huurder van de Pepergasthuiskerk voor de zondagsvieringen 

• aanspreekpunt voor derden 

• beheerder van de financiën en verantwoording daarover afleggen. 

 

Financiën 

De zorgen over de financiële positie nemen toe. Was het nadelig resultaat in 2017 nog - € 249,-in 

2018 was dat - € 3374,- en 2019 sluiten we af met een nadelig saldo van - € 6530,-  Op deze wijze 

teren we flink in op ons Eigen Vermogen. We staan als gemeenschap voor de grote uitdaging deze 

lijn in 2020 om te buigen. Een gedetailleerde toelichting op onze financiën geven we hierna bij het 

Financieel Jaarverslag.  

 

Personele zaken 

We hebben met onze theologisch medewerker Annemieke ter Brugge en met onze musici Wim 

Opgelder, Peter Rippen, Anneke van der Heide en Martijn Jager de jaarlijkse individuele 

gesprekken gevoerd over hun werkzaamheden voor de OVG. Het bestuur heeft veel waardering 

uitgesproken voor de geweldige inzet van onze beroepskrachten. 

Annemieke ter Brugge heeft wegens het aanvaarden van een werkkring elders per 1 september 

2019 haar dienstverband beëindigd. Ook vanaf deze plek bedanken we haar voor haar geweldige 

betrokkenheid bij en inzet voor onze Pepergemeenschap.  

Na het vertrek van Annemieke ter Brugge heeft Wil van der Broek de rest van het jaar de functie 

van theologisch medewerker tijdelijk waargenomen.  De tijdelijke waarneming loopt door in 2020 

tot het moment waarop de nieuwe theologisch medewerker in dienst treedt.  

Als bestuur hebben we ervoor gekozen de functie van theologisch medewerker weer permanent in 

te gaan vullen. Na een sollicitatieprocedure met inbreng van een aantal mensen uit de 

gemeenschap hebben we Nick Everts met ingang van 1 februari 2020 aangesteld als onze nieuwe 

theologisch medewerker.  Wij heten Nick Everts welkom en wensen hem veel succes toe.  

 

Huisvesting 
Woningbouwcorporatie Lefier heeft het Pepergasthuis (kerk en woningen) verkocht aan een 

commerciële partij. Als bestuur van de OVG vinden wij dat volstrekt ongewenst. Het verzet tegen 

de verkoop aan een commerciële partij heeft al onze steun gekregen.   

Voor deze verkoop had het desbetreffende ministerie goedkeuring verleend. Gelukkig heeft de 

gemeente Groningen bezwaar gemaakt tegen deze goedkeuring. Na drie keer uitstel heeft op 9 

december 2019 een hoorzitting plaatsgevonden. De gemeente Groningen heeft haar bezwaren 

toegelicht. Daarbij zijn ook onze bezwaren meegenomen. Hierop kreeg Lefier de gelegenheid te 

reageren. Vervolgens heeft op 24 december 2019 de Autoriteit Woningbouwcorporaties uitspraak 

gedaan. De bezwaren van de gemeente Groningen waaronder ook onze bezwaren zijn jammer 
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genoeg niet gehonoreerd. Tegen deze uitspraak heeft de gemeente Groningen beroep 

aangetekend.  

Naast dit formeel – juridische traject zijn Bram de Vink, vrijwillig beheerder van het Pepergasthuis, 

en onze voorzitter Ben Hanewinkel een petitie gestart. Duizenden mensen hebben deze petitie 

ondertekend. Ook in de Groninger samenleving is veel verzet tegen de verkoop.  

Naar alle waarschijnlijkheid komt er in 2020 duidelijkheid. De huisvesting gaan we als onderwerp 

agenderen voor de gemeenschapsavond van 9 september 2020.   

 
Gemeenschapsavond 

Op 10 april 2019 hebben we onze jaarlijkse gemeenschapsavond in de Columnakerk te Groningen 

gehouden. Naast de bespreking van het jaarverslag stonden de thema’s communicatie en “dienen” 

centraal.  

Als vervolg op het rapport “Toekomst van de Peper” presenteerde de projectgroep Pepercomm zijn 

voorstellen om een aantal verbeterpunten in de communicatie door te voeren. Kernbegrippen 

daarbij zijn “openheid – uitnodigend”, “externe gerichtheid”, “ruimte voor nieuwe initiatieven” en 

“behoud van wat waardevol is”. De voorstellen hadden betrekking op een digitale 2 – wekelijkse 

nieuwsbrief en op het inrichten van een Peperforum, een platform voor initiatieven. In de discussie 

bleek dat er voldoende draagvlak was voor verdere uitwerking. 

Ben Hanewinkel gaf een introductie op het thema “dienen” eindigend met de discussievraag ”Op 

welke wijze kunnen we ‘dienen’ in de Peper versterken naast de keuzes voor vieren, leren en 

publiciteit?” Hierna vertelden Paul Steverink, respectievelijk Marjoke Brenninkmeijer / Corrie 

Broersma en Annemieke Boomstra hun persoonlijke verhalen over hoe zij ‘dienen’ ín de praktijk 

brengen. Na een gesprek in kleine groepjes over de discussievraag werd vervolgens plenair een 

aantal noties met elkaar gedeeld. Het algehele gevoelen was dat er al veel wordt gedaan. Wel 

wordt het van belang geacht dat we meer van elkaar weten wat we zoal doen en dat we onderlinge 

ervaringen met elkaar uit gaan wisselen. Aan het eind vatte Ben Hanewinkel de discussie als volgt 

samen: ”Laten we geen werkgroep instellen, laten we er geen structuur van maken. Wel is het zaak 

om een en ander meer zichtbaar te maken, niet in de vorm van etaleren, maar in de vorm van 

waarderen” 

We kunnen weer terugkijken op een inspirerende gemeenschapsavond.  
 
Pepercomm 

Na de gemeenschapsavond is de projectgroep Pepercomm aan de slag gegaan met de 

uitwerking van de voorstellen. Het bestuur heeft regelmatig met de projectgroep overlegd over 

de voortgang en over knelpunten die zich in de loop van het traject voordeden. 

In het rapport “Toekomst van de Peper” hebben we als gemeenschap onze 

gemeenschappelijke ambitie voor de toekomst geformuleerd. Als bestuur hechten we er veel 

waarde aan dat als vervolg hierop en in lijn hiermee onze communicatie wordt vernieuwd. Dit 

kan niet zonder daarin ook financieel te investeren. In de balans hebben we daarvoor een 

voorziening opgenomen ad € 5000,-  

In 2019 heeft de projectgroep hard gewerkt aan het verder vormgeven van de digitale 2 – 

wekelijkse nieuwsbrief en aan het inrichten van Peperforum. Het Peperforum zit inmiddels in de 

opstartfase In 2020 krijgt een en ander zijn definitieve beslag.  
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Bestuurssamenstelling 

Per 13 maart 2019 is het bestuur uitgebreid met Janneke Metselaar. Zij heeft PR en 

communicatie in haar portefeuille. Roel Klopstra is met ingang van 1 april 2019 Koos van Huis 

opgevolgd als secretaris. Na een intensieve zoektocht hebben we met Jaap van ’t Hul een 

nieuwe penningmeester gevonden als opvolger voor Cees Meinders. Hij neemt per 1 januari 

2020 het penningmeesterschap op zich. Cees Meinders blijft voorlopig nog enige ondersteuning 

verlenen. 

In 2020 treden Ben Hanewinkel en Rita Rouw af als bestuursleden. Het zoeken naar opvolgers 

is gestart.   

 
Tot slot 

Als gemeenschap kunnen we terugkijken op een dynamisch en spannend jaar. De verkoop van 

het Pepergasthuis heeft gelukkig nog steeds geen definitieve doorgang kunnen vinden, het 

vertrek van onze theologisch medewerker hebben we goed weten op te vangen, er is een 

traject in gang gezet om onze interne en externe communicatie verder te professionaliseren en 

tal van activiteiten zijn ontplooid door diverse groepen binnen onze gemeenschap.  

 

En, wat kunnen we weer terugkijken op prachtige vieringen. Vieringen verzorgd door onze eigen 

voorbereidingsgroepen. Vieringen met overwegers van buiten.    

 

De Pepergemeenschap laat zich zien als een veerkrachtige en levende gemeenschap. We 

willen alle leden van de gemeenschap bedanken voor zijn of haar inzet en betrokkenheid.   

 

Het bestuur, 
 
Ben Hanewinkel, voorzitter 
Roel Klopstra, secretaris 
Jaap van ’t Hul, penningmeester 
Rita Rouw, namens VO-klein, op 20 mei 2020 opgevolgd door Ineke Molenkamp 
Frouktje Zuiderveld, personele zaken 
Janneke Metselaar, Communicatie en PR 
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Financieel verslag 
 

Helaas is de begroting voor het boekjaar 2019 afgesloten met een tekort van € 6.530. In de loop 

van het afgelopen boekjaar werd al duidelijk dat we het tekort wat werd verwacht over 2019 niet 

zouden kunnen inlopen. Dit ondanks een tussentijdse oproep om een extra gift te geven. Daarvoor 

waren de tegenvallers en het reeds verwachte tekort te groot. Als extra uitgaven waren er kosten 

aan een grote onderhoudsbeurt van de vleugel, advertentiekosten voor een nieuwe pastorale 

medewerker, drukwerkkosten i.v.m. de dreigende verkoop van het Pepergasthuis en de kosten 

met betrekking tot de nieuwe website en digitale nieuwsbrief. 

Een positief punt is dat de opbrengst van de deurcollectes een stijgende lijn blijft tonen.  

 
Een ander probleem binnen de begroting is dat het niet altijd duidelijk voor de penningmeester is 

wat er voor het lopende jaar wordt toegezegd. Wanneer een begunstiger altijd een vast 

maandbedrag geeft maar niets doorgeeft wordt uitgegaan van het zelfde toegezegde bedrag als 

het vorige jaar. Maar door stoppen van betaling in de loop van het jaar om wat van reden dan ook, 

komt er een negatieve verandering in de lopende begroting. Dit bedroeg afgelopen boekjaar € 

1.310. 

 

De exploitatierekening en de balans die nu gepresenteerd worden zijn opgesteld op basis van alle 

ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar op de financiële rekeningen.  

Alle betalingen en ontvangsten, waarvan de exacte omvang aan het einde van het jaar bekend 

waren, zijn in het verslagjaar verantwoord. 

De balans ziet er als volgt uit: 

 
BALANS 

         

Activa 2019 2018 2017   Passiva 2019 2018 2017 

                  

Inventaris:     Eigen vermogen 2.056 8.586 11.960 

- vleugel en piano 4.250 5.125 6.000      

Afschrijving 875 875 875      

 3.375 4.250 5.125      

Aandelen Oikocredit 51.354 51.075 50.796        

Rabobank 
Spaarrekening 6.500 8.000 10.000  Te betalen doelcollectes 0 0 0 

Rabobank 2.287 1.673 3.341   
Vooruit ontvangen 
bedragen 2.050 1840 0 

ASN Bank 15.000 20.192 20.157   Nog te betalen kosten 0 0 343 

      Voorziening vaste lasten 65.000 70.000 70.000 

Nog te ontvangen 
toezeggingen 1.670 2.305 2.505   Voorziening Nieuwsbrief 5.000 0 0 

       
Reservering 
Veranderingen Website 0  451  1.309  

      
Vernieuwingen 
Inrichting en Liturgie 6.080 6.618 8.312 

Totaal 80.186 87.495 91.924   Totaal 80.186 87.495 91.924 
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Toelichting op de balans 
 

Activa  
 
In 2008 is ter ondersteuning van de vieringen een vleugel aangeschaft. De aanschafwaarde was € 

7.250. Jaarlijks wordt € 500 afgeschreven op deze vleugel. 

In 2016 is voor de repetities van het koor een piano aangeschaft. Deze staat in de Columnakerk te 

Groningen. De aanschafwaarde voor deze piano was € 3.470. Jaarlijks wordt € 375 afgeschreven. 

De vleugel en piano staan voor de boekwaarde op de balans. 

De boekwaarde per 31-12-2019 bedraagt: € 1.250 voor de vleugel en € 2.125 voor de piano. 

 

De OVG handelt al haar financiële transacties af via de Rabobank . Bij de Rabobank is ook een 

spaarrekening voor gelden die op de lopende rekening niet dadelijk nodig zijn.  

 

De salarisadministratie van de OVG is ondergebracht bij het Kantoor der Kerkelijke Administraties 

in Amersfoort. Het daaruit voortvloeiende betalingsverkeer verloopt via de Rabobank van de OVG. 

 

Sinds 2008 zijn bij de ASN bank en Oikocredit het rentedragende deel van de voorzieningen van de 

vaste lasten van de OVG ondergebracht. ( Bij de passiva dit jaar gesteld op € 65.000). Alleen 

Oikocredit geeft nog een bescheiden rente op onze financiële reserve. 

 
Passiva 
 

Het totale eigen vermogen is in 2018 uitgekomen op € 2.056. Een daling van € 6.530. 

 

Voorziening vaste lasten. 

 

De OVG heeft als beleidsvoornemen om plm. 80% van de vaste jaarlasten te kunnen dekken. De 

reservering hiervoor is voornamelijk gerelateerd aan de begrote honorering van de theologisch 

medewerkers, de begrote uitgaven aan musici en de verwachte huur.  

De dekking is voor het komende jaar voldoende. 

 

Reservering voor het opstarten van de digitale nieuwsbrief 

 

Van de van de voorziening vaste lasten is € 5.000 weggehaald als reservering om de digitale 

nieuwsbrief te starten in het boekjaar 2020 en lopende kosten voor de nieuwe website. 

 

Vernieuwingen van Inrichting en Liturgie 

 

In het boekjaar 2019 is uit deze reservering alleen een uitgave gegaan voor een nieuw 

opmaakprogramma voor de liturgieën. De reservering voor vernieuwing en inrichting bedraagt nu € 

6.080. 
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Het exploitatie overzicht en begroting geeft het volgende beeld: 

 

EXPLOITATIE OVERZICHT EN BEGROTING  
     

     

          

  Begroting Realisatie Realisatie Realisatie 

  2020 2019 2018 2017 

       

Vrijwillige Bijdragen 68.000 66.288 66.423 67.757 

Collecte OVG 7.200 7.390 7.059 6.350 

Rente 300 292 315 821 

Overige ontvangsten 750 1.340 1.650 575 

Niet ontvangen bijdragen over vorig boekjaar  -1.310 -450  

Inkomsten 76.250 74.000 74.997 75.503 

      

Theologische medewerkers 31.000 36.415 35.919 33.474 

Muzikale ondersteuning 16.215 15.881 15.088 15.575 

Huisvesting 15.305 14.875 14.737 14.166 

Vieringen* 6.400 5.789 6.750 6.631 

GO Groepen** 1.605 1.427 1.540 1.261 

Toevoegen voorzieningen 0 0 0 0 

Afschrijving vleugel en piano 875 875 875 875 

Overig *** 4.850 5.268 3.462 3.770 

Gemeenschapsactiviteiten 0 0 0 0 

Uitgaven 76.250 80.530 78.371 75.752 

     

Operationeel Resultaat 0 -6.530 -3.374 -249 

     

Resultaat 0 -6.530 -3.374 -249 

 
*) overwegingen en materiaal 
**) Kinderen, Jongeren, Presbyters, Pastoraat, 
Einden der Aarde, Collecte en Publiciteit     
***) administratie, vergaderen, onvoorzien, ed. 
       

 
 

Toelichting Baten 
 

De totale inkomsten zijn ten opzichte van 2019, ondanks een tijdig constateren van een komend 

tekort, afgenomen met € 997. 

 

De deurcollectes, die bijdragen tot de instandhouding van de vieringen van de OVG, bedroegen € 

7.390. De deurcollectes vertoonden elk jaar een lichte stijging. De stijging in 2019 is waarschijnlijk 

nog het gevolg van de oproep om de deurcollectes beter te gedenken in het licht van een naderend 

tekort in 2018. 

 

Naast de deurcollectes is in 2019 een bedrag van € 18.732,57 aan doelcollectes ingezameld. Dit 

was een stijging van € 1.233 (afgerond) ten opzichte van 2018. Deze collectes hebben geen invloed 
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op het exploitatieoverzicht van de OVG omdat deze worden doorgestort naar de betreffende 

doelen. 

 

Toelichting Kosten 
 

De uitgaven van de theologisch medewerker betreffen de totale salariskosten (inclusief sociale 

lasten) van Annemieke ter Brugge tot 1 september en van Wil van der Broek vanaf 1 september 

2019. Ook dit jaar waren de kosten waren hoger dan begroot omdat ook het reeds opgebouwde 

vakantiegeld van Annemieke ter Brugge moest worden uitgekeerd. 

 

De kosten van de musici hangen samen met de muzikale begeleiding van de zondagse vieringen 

en bijkomende kleine uitgaven voor dit doel. In 2019 zijn de kosten licht gestegen door de 

inflatiecorrectie. 

 

De kosten van de huisvesting zijn in 2019 vrijwel gelijk gebleven. Enerzijds door een huurverhoging 

per juli jl. van 2,5% van de Pepergasthuiskerk en aan de andere kant door mindere kosten door de 

vergaderingen en repetities van het koor  in de Columnakerk in Groningen. 

 

De huisvestingskosten in 2019 zijn als volgt opgebouwd. 

 

Huur kerk   € 12.679 

Huur Columnakerk  €   2.196 

Totaal    € 14.875 

 

De uitgaven voor de vieringen hebben betrekking op de diverse kosten zoals liturgieën, kaarsen, 

bloemen en ander materiaal en vergoedingen voor overwegingen.  

Daarnaast worden hierin ook de kosten meegenomen van de koffiegroep. 

De kosten hiervoor zijn € 1.000 lager dan in 2018 door minder kosten voor externe overwegers en 

diverse overige kosten. 

 

De specificatie is als volgt:  

 

Uitgaven overwegingen €  2.491 

Uitgaven liturgieën  €  1.585 

Overig    €  1.613 

Kleine aanschaffingen €     100 

Totaal    €  5.789 

 

De uitgaven van de GO groepen kwamen € 100 lager uit dan in 2018. Dit is voornamelijk gekomen 

doordat de jeugd minder kosten heeft gedeclareerd. 

 

Aan de voorziening van de vaste lasten is geen bedrag toegevoegd. 

Wel is € 5.000 weggehaald bij deze voorziening ten behoeve van het opstarten van de digitale 

nieuwsbrief. De huidige reservering voor vaste lasten van één jaar is met € 65.000 nog steeds 
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voldoende. 

 

De afschrijvingen op de vleugel en piano zijn onveranderlijk gebleven. 

 

Onder overige posten vallen de posten: administratiekosten, bankkosten, vergaderkosten, 

belastingen, drukwerk en de kosten voor de Peperclip. 

Deze overige kosten waren vrijwel allemaal hoger dan voorzien. Ten opzichte van 2018 was er een 

stijging van € 1.800. De kosten voor abonnementen, drukwerk, advertenties en kosten voor de 

website en nieuwsbrief stegen. Daarbij is in het afgelopen jaar ook een beroep gedaan op de post 

onvoorzien van € 500 voor het groot onderhoud van de vleugel. 
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Collectegroep. 

 

De collectegroep leden zijn: Marijke van der Stigchel, Kees Sikkema en Albert Meems.  

We komen 3 á 4 keer per jaar bijéén en bekijken dan het jaarrooster van de Peper.  

De week voor de vergadering van de collectegroep worden de voorbereidingsgroepen van het 

komende kwartaal gevraagd waar hun viering over gaat en of ze zelf (al) een collectedoel hebben 

voor hun viering. Heeft de voorbereidingsgroep al een collectedoel voor hun viering, dan wordt dat 

meestal het collectedoel voor die viering. We toetsen dit globaal via de richtlijnen die uitgezet zijn 

in 2002. 

Voor de overige vieringen bekijken we  met z’n drieën welk collectedoel het beste past bij het 

thema van de desbetreffende viering. Aan het eind van de avond verdelen we de zondagen. 

Een ieder van ons neemt contact op met zijn of haar desbetreffende voorbereidingsgroep die nog 

geen collectedoel heeft en doet zoals besproken ons voorstel. De voorbereidingsgroep beslist 

daarna zelf of ze voor ons voorstel gaan collecteren of toch kiezen voor een ander collectedoel.  

In de 40 dagen tijd proberen we te collecteren voor Vrienden van Makeni, Epafras en Yasap en 

rond de Kerst voor Open Hof en Inlia waarvoor de Peper het  Charter van Groningen heeft 

ondertekend. 

Komt het collectedoel uit de voorbereidingsgroep, wat vaak voorrang geniet, dan maken zij de 

tekst voor de zondagsbrief, zo niet dan leveren wij het aan. 

Eens per kwartaal publiceren wij de resultaten van de collecten in de Peperclip. 

Als bijlage bij dit jaarverslag is een overzicht gevoegd van de collectedoelen in 2019 

 

Namens de collectegroep; Albert Meems 

 

Commissarissen van dienst. 

 

Het afgelopen jaar 2019 hebben we een rustig jaar gehad met weinig mutaties bij 

de actieve mensen die een functie vervullen als Commissaris van Dienst.  

Iedereen heeft trouw zijn dienst gedaan bij het vervullen van de voorbereidingen  

van de vieringen. Onze ervaring was dat men zijn/haar dienst trouw heeft gedaan of  

anders in elk geval gezorgd heeft voor vervanging! 

De samenstelling van onze deelnemerslijst is, tot onze vreugde, nauwelijks gewijzigd dit jaar!  

Dit jaar zijn Luuk Boiten en Ben Hanewinkel gestopt als Commissaris, waarbij  

we vermelden dat beide zich jarenlang fantastisch hebben ingezet als commissaris! 

Gelukkig zijn Mineke Meijer en Steven Neerken bereid om actief te willen worden als  

Commissaris van Dienst en daarvoor reeds onze dank! 

  

Hans Bodewes en Kees Wierenga 

 

Koor 

 

Ook in 2019 heeft het koor weer medewerking verleend aan vieringen: zoals alle jaren 25 keer, dat 

is de helft van het jaartotaal. Dat is een behoorlijke belasting, vooral als voorbereidingsgroepen 

steeds weer om nieuwe liederen vragen. Maar we merken dat het nog steeds te doen is! 
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Ook dit jaar hebben mensen het koor verlaten en zijn anderen er bij gekomen; het totaal blijft nu 

ongeveer constant ergens in de 40 leden. En deze groep is enthousiast bezig! 

De grote feesten Kerst, Pasen, Pinksteren zijn ook voor het koor grote activiteiten geweest, m.n. 

Kerst en Pasen omdat er dan behalve een ochtendviering ook een avondviering is. Natuurlijk 

hopen wij ook het komende jaar op deze wijze voort te kunnen gaan. 

 

Wim Opgelder, cantor 

 

Gastheer en gastvrouw in de Peper 

 

Iedere zondag zijn er in de Peperviering twee mensen aanwezig die de rol van gastheer/ 

gastvrouw op zich nemen. Zij verwelkomen de mensen aan de ingangen en geven hen de liturgie 

van die zondag. Eventueel met de Peperclip bijgevoegd. 

Zij zijn herkenbaar aan een batch met hun naam zodat ze ook aangesproken kunnen worden. 

Voor invallers zijn er batches met de tekst “gastheer/ gastvrouw”. 

Na de viering staan zij zichtbaar in de koffiekamer op een plek genoemd in de zondagsbrief als 

aanspreekpunt voor gasten en mensen die een gesprekje willen aanknopen. 

De groep mensen die deze taak vervult is vrij stabiel. 

 

Lida Weeda 

 

Kerk en Kroeg. 

 

Ongeveer acht keer per jaar is er extra gelegenheid bekende en onbekende Pepergangers te 

ontmoeten . De vaak volle koffiekamer geeft minder gelegenheid om mensen te leren kennen en te 

spreken. Onder de naam “Kerk en Kroeg” organiseren we daarom koffiemomenten in het 

Schimmelpenninckhuys aan de Oosterstraat. Een rustige omgeving die erg gewaardeerd wordt, 

zeker in de zomer als we daar in de tuin kunnen zitten. En in de winter zitten we heerlijk bi j de 

warme haard. We kondigen deze activiteiten vooraf aan in de Peperclip en in de zondagsbrief en 

bij de mededelingen op de betreffende zondag. 

Het aantal mensen dat hier gebruik van maakt ligt tussen de 10 en 20 per keer. 

 

Corrie van de Zee en Lida Weeda 

 

Koffieschenkgroep 

 

Er valt niet veel te melden en dat betekent in dit geval dat er geen bijzonderheden zijn. De groep is 

groot genoeg om de vieringen te bemensen . Dat stemt tot tevredenheid. We hebben dit jaar een 

paar nieuwelingen kunnen begroeten die hun weg inmiddels hebben gevonden. 

Rest nog te vermelden dat de nieuwe ketel goed voldoet. 

 

Jurjen Hoekstra 
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Jongerengroep 

 

De jongerengroep probeert maandelijks bij elkaar te komen. De groep bestaat uit een aantal 

jongeren, waarvan er nu zo’n twaalf met grote regelmaat komen. 

 

Vanaf januari 2019 hebben we met regelmaat bijeenkomsten georganiseerd om elkaar beter te 

leren kennen en om het gemeenschapsgevoel met elkaar te vergroten. Dit hebben we middels een 

gezamenlijk georganiseerde High Tea gedaan en tegen de zomer hebben we een aantal spellen 

gespeeld met het thema “Vrijheid" en “Ontsnappen uit gevangenschap”; Dit thema werd door de 

jongeren ingebracht en samen met Annemiek ter Brugge hebben we hier verder over gepraat.  

We zijn aan het begin van dit studiejaar begonnen met een bezoek aan het klooster van Don 

Bosco Asselt. Daar hebben we ons voorbereid op de jongerenviering in Oktober. We zochten naar 

aanleiding van het gekozen thema “Vrijheid” naar geschikte teksten. Het is mooi om te zien wat 

jongeren zelf met het thema kunnen. Een ieder op zijn eigen niveau. Als je nagaat dat de jongste 

in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zit en de oudste in de examenklas van de Havo dan 

is het nog best gedifferentieerd werken. Maar iedereen heeft oog voor elkaar en de groep is altijd 

op een positieve manier met elkaar bezig.  

Naast het bezoek aan het klooster hebben we in kleine groepjes verder gewerkt aan de 

jongerenviering. 

Verder zien we dat de wens om leuke activiteiten met elkaar te doen altijd groot is. Het samenzijn 

vieren we dan ook met veel plezier in andere activiteiten: naast het traditionele “Hebzuchtspel” 

rond Sinterklaas hebben we aan het begin van dit jaar samen een verantwoorde maaltijd 

klaargemaakt zonder vlees, want dat hoorde volgens de jongeren ook bij verantwoord omgaan met 

de wereld. Het nuttigen van zo’n maaltijd is een prettig bijkomend tijdverdrijf.  

 

Voor de komende tijd zijn we aan het nadenken over een ontmoetingsmoment dat op een veilige 

afstand van elkaar kan plaatsvinden. Misschien via een spelletjesavond via beeldbellen. Verdere 

plannen zijn om in oktober 2020 naar het Stilte Ontmoetingscentrum Casella te gaan in Hilversum. 

De aanvankelijke plannen om naar Taize te gaan zijn om verschillende redenen (groep te klein of 

te jong) nog even in de ijskast gezet. We hebben gemerkt dat het toewerken naar een nieuwe 

jongerenviering in 2020 veel bezwaren geeft. Niet in de laatste plaats omdat een aantal oudere 

jongeren die een groot aandeel in de viering had de groep verlaat en er een aantal jongere 

kinderen bijkomt die nog ingewerkt moeten worden. 

 

Marion Wijnstra en Theo van Dijken 

 

Kindervieringen 

 

In 2019 hebben we als groep Kindervieringen een bijdrage kunnen leveren aan de Pepervieringen 

(behalve de specials zoals Kerstnacht en de avondvieringen in de 40-dagentijd). Omdat het aantal 

kinderen dat in de viering is, is teruggelopen, maken geen onderscheid meer tussen groep 1-4 en 

groep 5-8 kinderen. Hierdoor kunnen we per zondag één begeleider inroosteren. 
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In dezelfde periode is ook het aantal begeleiders gehalveerd. Dat maakt het organiseren van de 

Kindervieringen meer kwetsbaar. Bovendien is het voorbereiden en begeleiden van 

Kindervieringen lastiger geworden omdat de “doelgroep” nog meer varieert. 

In het verleden bereidde je een Kinderviering voor voor zeg groep 5-8 kinderen en door de 

aantallen wist je wel dat er tenminste vijf kinderen zou komen. In 2019 is het een paar keer 

voorgekomen dat “alle kinderen met vakantie” waren. De grotere variëteit maakt het voorbereiden 

van een kinderviering niet eenvoudiger. 

Voor alle groepen in de Peper geldt dat er een bepaalde in – en uitstroom is; zo hebben we in 

2019 afscheid genomen van een aantal “kindervierders”, maar hebben we ons ook mogen 

verheugen op de komst van twee nieuwe begeleiders en een ervaren “kindervierder” die ons zal 

bijstaan. 

Als groep zijn we de (tijdelijk) theologisch medewerker dank verschuldigd dat ze ons juist in de 

voorbereiding van de hoogtijdagen heeft bijgestaan. 

Als gemeente zeggen we doopouders vaak toe dat we hen zullen ondersteunen in de begeleiding 

van hun kinderen; wij proberen als groep daar verder invulling aan te geven. 

 

Steven Neerken 

 

Werkgroep Einden der Aarde 

 

De werkgroep bestond in 2019 uit vijf leden: Betty de Groot, voorzitter; Roel van der Steen, 

secretaris; Albert Meems, Tjitske van der Meulen en Annemieke Boomstra. 

 

De werkgroep vergadert meestal eens per maand. In het voorjaar zijn we een aantal keer bij elkaar 

geweest om de viering van 28 april 2019 voor te bereiden. Thema: Het klopt wel, maar het deugt 

niet. Deze ging over morele dilemma's, vanwege economische keuzes die in bedrijven en 

organisaties gemaakt worden. Mensen komen daardoor, vanuit hun waarden, in gewetensnood. 

Het boek van Stevo Akkerman, columnist bij Trouw, met de titel 'Het klopt wel maar het deugt niet' 

inspireerde ons om hierover na te denken. 

 

We informeren elkaar voortdurend per mail over artikelen in kranten en tijdschriften, lezingen en 

films die te maken met onze thema’s: ontwikkeling, duurzaamheid en economie. We besteedden 

aandacht aan het boek “Groene Theologie” van Trees van Montfoort, waarmee we in april 2020 

samen Peperviering gaan doen. 

We onderhouden voor de OVG contact met Makeni in Zambia. Via nieuwsbrieven en contact met 

de Nederlandse vertegenwoordigers blijven we op de hoogte van het reilen en zeilen. Ook Yasap 

(West Timor) en Bembakery hebben onze aandacht. Brecht Gerbrandy (vz Yasap) doet regelmatig 

in een EdA bijeenkomst verslag van een haar bezoeken aan Timor. 

 

De inzamelingsactie voor Kerk in Actie (PKN) die in september 2016 is gestart, werd 

gecontinueerd. Oude ansichtkaarten, postzegels, munten maar ook allerlei ‘afval’ zoals 

inktpatronen en mobieltjes wat gerecycled kan worden, leveren veel geld op voor diaconale doelen 

wereldwijd. 

 



 

 

15 
 

De inzameling voor de Voedselbank wordt nog steeds door de werkgroep leden georganiseerd. 

Gelukkig zijn er nog steeds Pepergangers die houdbare producten doneren. 

En dan ook nog: 

· De jaarlijkse lunch (voorheen Wereldmaaltijd) 22 september met producten uit de Pepertuin 

· Verkoop in november-december van Wereldwinkel – Fair Trade producten 

· De sokkenactie voor de Open Hof. 

· Betty ontving de Pepermedaille, die eigenlijk voor het werk van de hele werkgroep is, vond zij 

· Roel ontving een lintje van de burgemeester waarbij bij o.a. Roels rol in EdA benoemde 

· 3 EdA groepsleden die in september gingen helpen met de bouw van een school in Rwanda 

· Een initiatief om gezamenlijk een Peper(wind)molen te kopen en plaatsen. 

· Rianne Meinders kwam in oktober als gastspreker en deelde haar haar Afrika ervaringen en 

enthousiasme voor Just Diggit / Africa Wood Grow / Farmer Managed Natural Regeneration. 

· Samen met de tuingroep in december weer uit eten geweest voor het goede doel bij de 

Happietaria 

· We namen afscheid van Luuk: Dank voor het jarenlang meedenken en meedoen. Eén van de 

dragende krachten! 

 

Roel van der Steen 

 

Van de Voedselbank subgroep: 

De voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan 

600 huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. In Groningen stijgt het 

aantal mensen wat in geldnood komt explosief. Samen met de andere voedselbanken wordt zo 

een bijdrage geleverd aan het verhelpen van (verborgen) armoede en het tegen gaan van 

verspilling. 2 leden van Einden der Aarde organiseren de inzameling in de OVG middels kratten 

waarin Pepergangers elke week een paar boodschappen kunnen doneren. Een aantal vrijwilligers 

zet de kratten elke zondag in de koffiekamer en brengt de opbrengst naar de Voedselbank. In de 

Peperclip wordt gerapporteerd over deze opbrengst. 

 

Van de Pepertuin subgroep: 

Het jaar 2019 is een bijzonder tuinjaar. Niet in de laatste plaats vanwege het weer. Na een 

kwakkelwinter kwamen er een koude maart en april maand achteraan. De zaden ontkiemden maar 

moeizaam. Het duurde dan ook lang voordat we een groentetafel in de koffiekamer konden 

inrichten. Daarna kwam de zomer met een all time hitte record. Tijdens die hitte periode heeft zich 

in de tuin ook een klein wonder voltrokken: bij het schonen van een stukje tuin vonden we tussen 

het op ‘klaroen’ lijkend onkruid heerlijk malse andijvieplantjes van 10 tot 15 cm hoog die de hitte in 

de schaduw van de ‘klaroen’ hadden overleeft. Meer geluk dan wijsheid? Laten we het dit in 2020 

opnieuw proberen. 

In juni hebben we een kas in elkaar gezet. Dit kan ons verder helpen bij onze ambitie om een 

volwaardige tuin te ontwikkelen.  

Ook dit jaar hebben we weer last gehad van diverse plagen. Met een zeer fijnmazig net hebben we 

de vogels uit de druiven kunnen houden. Van dit soort netten kunnen we meer gebruiken. 

Wanneer er weer wat geld in de kas zit gaan we hier in investeren omdat we denken dat met zulke 

netten mogelijk ook de witte vlieg te bestrijden is. 
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Naast al het werk in de tuin hebben we dit jaar ondersteuning gehad bij de 

onderhoudswerkzaamheden aan ons tuinhuisje, waarin we alle materialen hebben opgeslagen. 

Het huisje is weer als nieuw. En dat vooral met oud gebruikt hout, restanten verf en veel 

vrolijkheid. 

In september hebben we de Pepergemeenschap weer een Pepermaalti jd aangeboden met 

groente uit de Pepertuin. September biedt hiervoor een goede gelegenheid omdat het aanbod uit 

de tuin dan veel variatie en inspiratie biedt voor verschillende gerechten. 

Terugkijkend op 2019 kunnen we vaststellen dat ook 2019 weer een bijzonder leerzaam tuinjaar is 

geweest waar we gezien de bijzondere omstandigheden het beste van hebben gemaakt. Het 

resultaat stemt tevreden en biedt volop inspiratie, hoop en moed voor 2020. 

 

Remmelt Scheringa 

 

Pastoraatsgroep 

 

De pastoraatsgroep regelde de volgende praktische zaken: de wekelijkse bloemengroet en 

kaartjes bij ziekte, jubilea of andere gebeurtenissen waarbij het fijn is dat er aandacht voor is. Voor 

de uitvoering krijgen we input van de mensen uit de pastorale kring en andere Pepergangers die 

suggesties geven. 

De pastoraatsgroep bood een luisterend oor voor mensen die ergens over wilden praten. Deze 

mensen meldden zichzelf aan of we werden getipt door mensen uit de pastorale kring of door 

andere Pepergangers. Vaak was het niet nodig dat wij contact opnamen, omdat het 

(Peper)netwerk rond een persoon het zelf op zich nam. Zo zien wij het graag, want: pastoraat zijn 

wij allemaal! 

In juni nodigden we de pastorale kring uit voor een ontmoeting. Tjeerd Jongsma 

psychiater/psychotherapeut nam ons mee in de wereld van luisteren met je hart. Daarna ontstond 

een boeiend gesprek. 

 

Linda Waanders 

 

Presbyterium 

 

Het presbyterium heeft zich ook dit jaar bewogen op de drie thema’s aan haar toevertrouwd te 

weten: 

• het vormen van ogen en oren voor de gemeenschap,  

• het onderhouden van contact met de kerken om ons heen,  

• het begeleiden van peperleden op de scharniermomenten in hun leven, zoals doop, 

belijdenis, trouwen en overlijden.  

Het afgelopen jaar hebben we als presbyters onder andere: 

• Een gesprek gevoerd met een betrokken peperganger over de rol en functie van het 

presbyterium en de zichtbaarheid van het presbyterium in de gemeenschap, 

• onze bijdrage geleverd aan twee doopvieringen, 

• In meer of mindere mate betrokkenheid gehad bij enkele sterfgevallen en 

afscheidsvieringen, 
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• een bijdrage geleverd aan de gezamenlijke viering van binnenstadskerken in de Nieuwe 

Kerk (19012020), 

•  Een aantal intensieve gesprekken gevoerd met pepergangers m.b.t. wensen rond 

overlijden en de eventuele betrokkenheid van de OVG daarin. 

We hebben afscheid genomen van Sietse Wijnstra in de decemberbijeenkomst. Sietse is lange tijd 

intensief betrokken geweest bij het presbyterium. Voor hem hebben we gelukkig een nieuwe 

presbyter kunnen benoemen in de persoon van Anna Hetebrij. Het presbyterium bestaat verder uit 

Bep Donner, Bert Bennink, Aldert Hesseling en Mathilde Cleveringa. 

 

Bert Bennink   

 

Peperclip 

 

Cijfers 

De Peperclip verscheen in 2019 zeven keer, in een oplage van 175 tot 225 stuks. 

 

Redactie 

De redactie ging verder in de samenstelling van Corry Broersma, Marjoke Brenninkmeijer en Hugo 

Boonstra. De samenwerking tussen hen verliep in goed vertrouwen en met een doelmatige 

taakverdeling: Marjoke en Corry zorgen voor het binnenkomen en verzamelen van de kopij, Hugo 

verzorgt de opmaak van de Peperclip. 

 

De Peperclip digitaal 

De digitale abonnees ontvangen de Peperclip in de vorm van een PDF via hun mailadres. Het 

aantal abonnees is in 2019 gering gebleven. 

 

Rubrieken 

De vaste rubrieken in de Peperclip hebben, getuige de reacties, veel lezers: de column wordt al 

enige tijd op verrassende wijze verzorgd door Con Hanssen. Ook voor de rubriek ‘Gezichten 

hebben namen’ en ‘Uit het oog, niet uit het hart’ vindt de redactie nog steeds Pepergangers die 

hier een bijdrage aan willen leveren. In de eerste rubriek vertellen Pepergangers hun 

levensverhaal en waarom zij naar de Peper komen. In de tweede rubriek krijgen jongeren en 

(jong)volwassenen die de Peper om allerlei redenen niet meer bezoeken, de gelegenheid om te 

reflecteren op hun tijd in de Peper. Welke herinneringen hebben zij aan die tijd? Hoe staan zij nu in 

het leven? Speelt religie en/of zingeving daar een rol in? Hebben zij nog iets te zeggen aan de 

OVG? 

 

De jonge generaties 

De rubrieken voor en door de kinderen en de jongeren hebben de aandacht van de redactie. 

Annemieke ter Brugge leverde tot in juli 2019 trouw een Jongerenpagina aan. Met de bijdrages 

vanuit de Jongerengroep, de rubriek ‘Uit het oog, niet uit het hart’ en de Kinderpagina, wil de 

redactie graag het woord geven aan de jongere generaties. 

 

 



 

 

18 
 

Copyright en beeldmateriaal 

Regelmatig worden bij de kopij afbeeldingen ingezonden en gebruikt. De redactie moet hiermee 

voorzichtiger omgaan dan vroeger om een eventueel geldend 

copyright niet te schenden, vooral als het gaat om de webversie van de Peperclip. De redactie 

betracht daarom terughoudendheid bij het gebruik van materiaal dat – veelal – van het internet 

afkomstig is. Gelukkig heeft de redactie regelmatig in de Peperclip zelf gemaakte foto’s kunnen 

plaatsen. 

 

PeperComm 

In 2019 werd de redactie bijgepraat over de ontwikkelingen binnen PeperComm en de toekomstige 

Nieuwsbrief. De redactie is zodoende voorbereid dat de Peperclip in 2020 op een door 

PeperComm aangegeven moment niet meer zal verschijnen. 

 

Tot slot 

Het is een genoegen te merken hoe elk nummer zich weer vult met bijdrages uit de OVG. De 

redactie doet haar best om zelf met open ogen en oren in de gemeenschap te staan en waar nodig 

Pepergangers te stimuleren een bijdrage aan de Peperclip te leveren. 

Een woord van dank aan alle kopij-inzenders, de drukkers, de afhalers en de lezers is hier op zijn 

plaats. Zonder hen was er geen Peperclip. 

 

Marjoke Brenninkmeijer, Hugo Boonstra, en Corry Broersma 

 

Projectgroep Pepercomm 

 

Even terug naar 2017. De Peper leeft nog in de echo van het in oktober 2016 gevierde 25-jarig 

jubileum. Een feestelijke jubileumviering; een prachtjubileumboek ‘Een feest om te vieren’; een 

fraai jubileumsymposium. Wie had dat bij de start in 1991 ooit gedacht? 25 jaar Peper, wekelijks 

vierend. Een godsgeschenk. 

Jubileren is belangrijk. Parallel zijn er - zeker bij een organisatie die voor 80% draait dankzij 

vrijwilligers - altijd toekomstvragen. Houden we dit, zo werkend, vol? Zijn er voldoende dragende 

mensen? Is er voldoende geld? Wat hebben we met het oog op de toekomst te doen om goed in 

te spelen op die toekomst? 

 

Toekomst denken 

Het OVG-bestuur vroeg vier Pepermensen om advies: Henk Bodewitz, Bep Donner, Dineke Mol, 

Marieke Wichers, Zij schreven het Peper-Toekomstrapport met tal van inspirerende 

aanbevelingen. Tijdens een OVG-gemeenschapsavond (2018) ontmoette dit rapport herkenning, 

erkenning en een breed draagvlak. 

Het rapport signaleerde, dat de Peper als, deels vergrijzende, organisatie het risico loopt te 

imploderen. Druk met zichzelf; druk met overleven; in het begin liturgisch vernieuwend, maar 

inmiddels allang niet meer. Het rapport adviseerde: geloof in eigen kracht, gooi de deuren en 

ramen open, vertel breed naar buiten wie je bent en wat je doet, gebruik daarbij de middelen die 

daar anno nu ‘digitaal’ voor zijn. COMMUNICEER breed, naar binnen èn naar buiten. 
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PeperComm 

Rapporten hebben de eigenschap in onderste bureauladen te verdwijnen en te verstoffen. 

Gelukkig geldt dat niet voor het PeperToekomstrapport. Het OVG-bestuur organiseerde een 

projectgroep. Naam PeperComm. Werkopdracht: adviseer ons hoe de Peper beter naar binnen èn 

naar buiten kan COMMUNICEREN. 

 

Pepergangers en Peperbezoekers ontvangen Peperinformatie langs verschillende wegen. Je kunt 

op elk gewenst moment de OVG-website bezoeken. Je ontvangt bij vieringbezoek de 

Zondagsbrief. Je kunt 7-wekelijks de Peperclip meenemen met info over de volgende zeven 

weken. Je ontvangt onregelmatig een Peper-intern-mail, ingeval van overlijdensberichten of 

verkoopontwikkelingen van het Pepergasthuiscomplex. 

 

Zo functioneert het, Peper-intern, de afgelopen 29 jaar. Tientallen redactieleden werkten mee aan 

deze vorm van Peper-informatie en Peper-communicatie. Chapeau! 

 

PeperComm ziet in de lijn van de toekomst-vraag communicatieve toekomst-kansen. Het 

‘traditionele papieren-informatie-kanaal’ bereikt alleen de ‘toevallige’ vieringbezoekers. Dat maakt 

de doelgroep erg klein en beperkt. Anno ‘digitaal nu’ zijn er meer en aantrekkelijke mogelijkheden 

om over de Peper te communiceren. Dat gunnen we velen. Passend in de lijn van het 

PeperToekomstRapport. 

 

We realiseren het ons niet elke dag, maar de Peper heeft de afgelopen 29 jaar stevig aan de weg 

getimmerd met vieringen, projecten, lieddagen, boekpresentaties, cd.-opnames, vele 

gastoverwegers. Daarnaast heeft de Peper zich de afgelopen 29 jaar financieel ingezet voor en 

verbonden aan vele projecten. Dat zijn samen de mensen met wie de OVG enerzijds geschiedenis 

maakte èn anderzijds toekomst kan bouwen. In communicatie-termen relatiebeheer. Het dagelijks 

beheren daarvan hoorde niet zo bij het denken van een ‘kerk’bestuur. Het is inmiddels een 

groeiend onderdeel van het OVG- denken & doen. 

 

Hoe dan? 

PeperComm werkte i.s.m. het OVG-bestuur richting vernieuwing en verbetering van de interne en 

externe communicatie. Dat betekent concreet een overgang naar een PeperForum en naar digitale 

Peper-Informatie, via een tweewekelijkse Nieuwsbrief. Zo willen we de direct Peperbetrokkenen èn 

de externe Peperrelaties actueel informeren over de Pepervieringen, over wat er verder gebeurt 

binnen de Peper, over wat er in stad en land ‘vierend’ plaatsvindt. 

Deze transitie vroeg en vraagt tijd, geduld, afstemming, veel technische (website) aanpassingen, 

financiële investeringen, gewenning, Peperbreed. Het Toekomstrapport en de voorstellen van 

PeperComm konden op genoeg draagvlak rekenen. Het is zaak dit draagvlak vast te houden. 

Toekomst valt en staat immers met voldoende support en inzet vanuit de gemeenschap. 
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Pepermensen kunnen hun ideeën en meedenken delen via de OVG-website-PeperForum. Vanaf 

juni ’20 ontvangen Peperbetrokkenen èn vele externen digitaal PeperInformatie. 

 

Roel Klopsta – namens OVG-bestuur 

Henk Bodewitz – werkgroep Toekomst 

Nanno Evenhuis – VO-klein 

Aart Jan de Geus - projectleider 

 

 

 

PR & Communicatiegroep 

 

1, PR & Communicatiegroep 

Wij zijn bijzonder blij met aanstelling van Janneke Metselaar in het bestuur; zij heeft communicatie 

in haar portefeuille. Ons verzoek in het vorig jaarverslag is hiermee gehonoreerd. 

Op woensdag 22 mei heeft Hans Tulp samen met Bram de Vink aan studenten een rondleiding in 

de kerk gegeven. Studenten waren met name geïnteresseerd in het gebruik van de kerk, de 

vieringen van de OVG en haar gemeenschap. Dit bezoek vond plaats in het kader van het 25-jarig 

bestaan van Studentenvereniging Gerardus van der Leeuw. 

In 2019 heeft de Pepergemeenschap voor het eerst meegedaan aan de landelijke campagne 

Kerkproeverij. Kerkproeverij wordt jaarlijks georganiseerd door de Raad van Kerken in 

samenwerking met MissieNederland en de Interne ZendingsBond. De Kerkproeverij vond plaats in 

het weekend van 28 en 29 september. Ondanks promotie-acties met uitnodigingskaarten konden 

we slechts 5 “vreemde gezichten” zien in de viering van 29 september. Een mogelijke oorzaak: het 

was die zondag heel slecht weer. 

Vanaf de maand mei is er in zowel landelijke als lokale media regelmatig aandacht besteed aan de 

verkoop van het Pepergasthuis. De PR & Communicatiegroep heeft hierbij een actieve rol 

gespeeld. Onder meer door het maken van protestborden met ironisch gepeperde teksten. 

Op maandag 9 december vond (eindelijk) de hoorzitting van de Autoriteit Woningcorporaties 

plaats. Samen met Bram de Vink heeft de PR & Communicatiegroep een protestmars door de 

binnenstad van Groningen georganiseerd. Hier deden ongeveer 35 mensen (met protestborden) 

aan mee. Lokale pers – Dagblad, RTV Noord en OOG – heeft hier ruim aandacht aan besteed. 

Hans Tulp heeft in samenwerking met Janneke Metselaar een Communicatieplan opgesteld. Dit 

plan is een soort spoorboekje, over hoe wij ons zichtbaar maken en communiceren met de wereld 

om ons heen. Het Communicatieplan is geen beleidsdocument. Het is een werkdocument, bedoeld 

als hulpmiddel voor bestuur én alle uitvoerenden. Het is de basis voor de nieuw te vormen 

werkgroep Communicatie. 

 

2.Publicaties 

In 2019 heeft onze groep (1x per 2 weken) weer Peper-bijdragen aangeleverd voor publicatie in 

Kerk in Stad. In Kerk in Stad publiceren we een vooruitblik op komende vieringen. Zo nu en dan 

moeten we een extra artikel leveren, bijvoorbeeld over een (Peper)vrijwilliger. Vorig jaar hebben 

wij Gerda Kielman geportretteerd. Gerda is een van de stille krachten in onze gemeenschap. Heel 

fijn om haar op deze manier waardering te geven. Verder hebben wij vorig jaar 1 keer -- viering 
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met Jacques Wallage -- geprobeerd om een bericht in De Groninger Gezinsbode en Harener 

Weekblad te krijgen. Wederom is publicatie in deze media niet gelukt. We gaan met het bestuur in 

overleg over deze situatie. 

 

3. OVG Website 

In januari en februari hebben wij in samenwerking met Nefkon – het IT-bedrijf van Jordy de Koning 

– de met WordPress vernieuwde website getest. In de Peperclip van 16 maart 2019 hebben wij 

iedereen op de nieuwe website welkom geheten. 

Het effect van WordPress als “nieuwe motor onder de kap” is voor beheerders goed merkbaar. De 

OVG-website is stabieler dan voorheen. En er is meer zekerheid dat calamiteiten altijd technisch 

opgelost kunnen worden. 

Er zijn relatief weinig Pepermensen, die ook echt van de website gebruik maken. Er zijn 70 

Pepergangers die toegang hebben op het interne deel van de website. Maar er zijn zeker méér 

mensen die onze website bezoeken, omdat veel bezoekers alleen op het openbare deel informatie 

zoeken. Hoeveel dat er zijn weten wij niet. 

Het Interne deel van de website beschikt over een Werkruimte. Hier kunnen (werk)groepen op 

eenvoudige manier informatie met elkaar delen en bestanden bewaren. Onze verwachtingen over 

het gebruik zijn niet uitgekomen. De Werkruimte kent slechts 2 gebruikers, het Vieringen Overleg 

en de PR & Communicatiegroep. 

We hebben de website aangepast en voorbereid op komst van de digitale nieuwsbrief. Op de 

Homepagina komt de meest recente versie van de nieuwsbrief. Onder menu-keuze "Pepercom" 

hebben we de “landingsplaats” voor de nieuwsbrief in orde gemaakt. Wat ook nieuw is op de 

website: het Peper-Forum. Op dit moment is het Peper-Forum in de opstartfase. Heel langzaam 

beginnen groepen – bijv. het Peperkoor – de mogelijkheden van het forum te ontdekken. 

 

De PR & Communicatiegroep was met twee personen in Pepercomm vertegenwoordigd. Medio 

2019 moest Frits Kelling vanwege privé-omstandigheden afhaken en in november trok Hans Tulp 

zich uit het overleg terug. 

Tenslotte nog iets over het beheer van de vernieuwde website. Dagelijks beheer is in handen van 

Roel van der Steen met als vervangers Wim Timmerman en Frits Kelling. Onderhoud en 

technische ondersteuning van de website wordt geleverd door Nefkon, het IT-bedrijf van Jordy de 

Koning. Met Nefkon heeft het bestuur van de OVG een onderhoudscontract afgesloten. 

 

Hans Tulp 

Frits Kelling 

Roel van der Steen 

 

VO-klein 

 

VO staat voor ‘vieringenoverleg’ en het ‘klein’ is om het te onderscheiden van de bijeenkomsten 

van het Vieringenoverleg (VO) dat bedoeld is voor alle trekkers en belangstellenden. Het VO-klein 

komt maandelijks bijeen en organiseert ongeveer drie keer per jaar een Vieringenoverleg. 

De voorzitter zit namens het VO-klein in het bestuur van de OVG. De secretaris en roostermaker 

zijn aanspreekpunt voor de trekkers; zij geven o.a. informatie door die van belang is bij het 



 

 

22 
 

voorbereiden en uitvoeren van vieringen. De cantor vertegenwoordigt de musici. De theologisch 

medewerker zorgt voor de inhoudelijke afstemming en continuïteit van de vieringen, doet 

voorstellen voor het jaarthema en voor de uitvoering van specifieke thema’s. Daarnaast bewaakt 

hij/zij de thematische afstemming met de kindervieringen. 

 

Een belangrijke taak van het VO-klein is het zorgen voor een jaarrooster. Belangstellenden kunnen 

intekenen op bepaalde vieringen. Het VO-klein bewaakt of alle vieringen bemenst zijn. 

Het VO-klein is faciliterend: de kaders worden vastgesteld en de mogelijkheden gecreëerd 

waarbinnen de verschillende voorbereidingsgroepen hun werk kunnen doen. Veel tijd, energie en 

aandacht wordt daarnaast ingezet voor begeleiding. 

Voor het VO-klein zijn verdere aandachtspunten: de organisatie van de doopvieringen, het 

inplannen van het voorstellen van nieuwe presbyters, de ruimtelijke beperkingen van de kerk, 

zowel liturgisch als met betrekking tot de mogelijkheden voor de kindervieringen. 

Aan het begin van de zomer kondigde Annemieke ter Brugge aan dat ze de Peper ging verlaten in 

verband met een nieuwe baan. De vrijgekomen plek werd gelukkig al heel snel opgevuld door Wil 

van den Broek die zich bereid verklaarde te willen inspringen tot een nieuwe theologisch 

medewerker aangesteld zou kunnen worden. Wil kent het wel en wee van de Peper en ook de 

Pepergangers en met Wils bevlogen inzet werd deze tussenperiode goed opgevangen. De 

sollicitatieprocedure voor een nieuwe theologisch medewerker leverde al snel resultaat op: per 1 

februari 2020 hebben we op die plek Nick Everts in ons midden. 

 

Het VO-klein bestond eind 2019 uit: 

Wil van den Broek (theologisch medewerker ad interim), Wim Opgelder (musicus), Rita Rouw 

(voorzitter), Pieta Ettema(secretaris), Nanno Evenhuis (roostermaker) en Mieke Thijsseling (lid). 

 

Voorbereidingsgroepen 

De voorbereidingsgroep is de kern en basis van de Pepervieringen. We hebben als gemeenschap 

het geluk dat een grote groep vrijwilligers steeds weer tijd en energie beschikbaar wil stellen om 

samen inspirerende vieringen te maken. Doordat we samen organiseren kent de OVG een grote 

betrokkenheid en afwisseling in vieringen. Onze vorm van organiseren is echter ook zeer 

tijdsintensief, en er liggen elke zondag opnieuw veel uiteenlopende taken bij de 

voorbereidingsgroep. Vanaf het najaar probeert het VO-klein op actieve wijze het vieringenrooster 

onder de aandacht te brengen. In de koffiekamer hangt het rooster en men kan zich op de eerste 

zondag van de maand eenvoudig via een strookje in de witte map als trekker of deelnemer voor 

een voorbereidingsgroep aanmelden. 

 

Vieringenoverleg 2019 

In de bijeenkomst van 27 februari 2019 gaf Jacobine Gelderloos inzicht in de methodiek van 

contextueel bijbellezen. Tijdens die avond werden de aanwezigen ook zelf met die methode aan 

het werk gezet, wat inspiratie opleverde voor het voorbereiden van vieringen. 

Het VO van september stond in het teken van het nieuwe jaarthema Betekenis geven, Spiritualiteit 

en Mystiek in de Peper. 

 

Vieringen 2019 
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Het thema voor het jaarrooster 2018-2019 was Wees heilig want ik ben heilig, de OVG geroepen 

tot heiligheid. 

₋ De vieringen tijdens advent en kerst 2018 hadden als thema Als het buiten donker is. 

₋ De viering van driekoningen was een bijzondere: er was (volwassen) doop en belijdenis. Ook in 

juni was er een doopviering. 

₋ In de veertigdagentijd was het thema Af-zien. Heiligen als Gertrudis en Albert kwamen aan bod 

en in de goede week bezonnen we ons op (H)erkennen, met Pasen uitmondend in Wat is sterker 

dan de dood? 

₋ De zomervieringen hadden als thema Zijn wij al faalvaardig? 

₋ Buiten de vaste vieringen rond kerst, Pasen en de zomervieringen waren er verschillende 

thematisch verbonden vieringen. Er waren vieringen over Heiligen, Heilige Regels en Heilige 

Plaatsen. 

₋ In de vieringen met het thema Tussen Hemel en Aarde nodigden we mensen uit die vanuit hun 

terrein ons inspireren tot nadenken over onze positie als Pepergemeenschap in de maatschappij. 

Marjoleine de Vos, Lambert de Bont en Jacques Wallage verzorgden overwegingen. 

₋ Er waren vier vieringen in de serie Levenskunst met thema’s als Vriendschap, Omgaan met 

Vrijheid (5 mei), het Onze Vader en de Tien Woorden. Er waren vieringen over Heel Worden en 

Ervaren. 

₋ Er waren muzikale en Ceciliavieringen, een Taizé- en een Ionaviering. 

₋ Met advent was het nieuwe jaarthema Betekenis Geven aan de orde. Binnen dat overkoepelende 

thema stonden de vieringen van advent en kerst in het teken van Het Mysterie van Menswording. 

In totaal waren er 14 B-vieringen met professionele overwegers van buiten. Onder hen bekenden 

als Heleen Maat, Ari Troost, Arjan Boers, Annemarie v.d.Vegt, Mirjam Woldhuis Gerard Swüste, 

Jacobine Gelderloos en Bram Grandia. Ook mochten we nieuwe overwegers ontvangen als Ruth 

Peetoom, Marion Hartman en Riet Bons-Storm. 

20 vieringen werden door eigen voorbereidingsgroepen verzorgd. 

 

Pieta Ettema 


