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Algemeen 

De Pepergasthuiskerk, een prachtig kerkje in de binnenstad van Groningen. Een plek waar de Stichting 

Oecumenische Vieringen Groningen wekelijks zijn zondagsvieringen houdt. Een plek waar mensen 

gezamenlijk vieren, waar rituelen mensen met elkaar verbinden en waar men elkaar weet te 

ontmoeten. Een plek die open wil staan naar de samenleving. Een plek die nu in deze Corona – tijd 

node wordt gemist.  

 

Uitgangspunten en doelstellingen 

We gaan ervan uit dat het corona – virus nog langere tijd onder ons is.  Als gemeenschap mogen we 

hier geen enkel risico lopen. De Pepergemeenschap is een gevarieerde gemeenschap met ouderen en 

jongeren, een gemeenschap met deelnemers uit zowel de stad Groningen, als ook uit de regio. We 

hebben als Pepergemeenschap een grote verantwoordelijkheid om verspreiding van het Coronavirus 

Covid-19 binnen onze gemeenschap te voorkomen. En, we hebben ook een belangrijke taak om 

verspreiding in de samenleving tegen te gaan.   

De eigen verantwoordelijkheid staat voorop. Deze eigen verantwoordelijkheid heeft twee kanten. Als 

men de Pepergasthuiskerk komt bezoeken, kiest men er zelf voor. En, men heeft een 

verantwoordelijkheid naar de ander toe.  

 

Mensen die last hebben van gezondheidsklachten (verkoudheidsklachten, griepachtige klachten, 

hoesten, niezen, kortademigheid, koorts, Corona) en mensen die huisgenoten hebben met 

dergelijke klachten, worden geacht niet te komen. Men dient minstens 24 uur klachtenvrij te zijn.  

 

Algemene regels   

a. Bezoekers hebben van tevoren kennis genomen van dit protocol en stemmen met dit protocol 

in. De “vaste Pepergangers” hebben kennis van dit protocol via de website.  

b. Aanwijzingen van vertegenwoordigers van de Pepergasthuiskerk worden opgevolgd.  

c. Bezoekers komen binnen via het hofje via de koffiekamer en verlaten de kerk aan de 

straatkant. 

d. Bij het binnentreden van de kerk, bij het lopen naar de zitplaats en bij het verlaten van de kerk 

wordt het verplicht een mondkapje te dragen en houdt men minimaal 1,5 meter afstand van 

elkaar.  

e. Nadat men zitting heeft genomen, mogen de mondkapjes worden afgedaan.  

f. We vragen bezoekers om thuis hun handen goed te wassen.  

g. Bij de ingang staat handgel. Bezoekers dienen bij elk bezoek hun handen daarmee te 

ontsmetten. 

h. Om na afloop onnodig geloop te vermijden, worden eventuele jassen meegenomen in de kerk. 

Jassen mogen niet worden opgehangen aan de kapstokken.  

i. Bezoekers houden bij het plaats nemen in de Pepergasthuiskerk minimaal 1,5 meter afstand 

van elkaar. Bezoekers gaan alleen zitten op die plekken die duidelijk staan aangegeven.  Op de 

plekken met de groene stippen mag slechts één bezoeker plaatsnemen. Op de plekken met 



de rode stippen mogen mensen uit dezelfde huishouding met een maximum van twee wel 

naast elkaar zitten zonder dat men minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houdt.    

j. Gebruik van de toiletten wordt ontraden. Twee toiletten zijn wel open voor gebruik.  

k. Er vindt geen gemeenschapszang plaats. Meezingen is niet toegestaan. Mee neuriën mag wel.  

l. Voorafgaand aan een viering worden door een vertegenwoordiger van de Pepergemeenschap 

de deurkrukken, de banken en de toiletten gereinigd.   

 

Bijwonen vieringen 

Vanaf januari 2021 is de Pepergasthuiskerk op zondagen alleen opengesteld voor personen die 

deelnemen aan de audio viering bestaande uit de cantor, de pianist, de commissarissen van dienst, de 

voorbereiders en de personen die de uitzending verzorgen. 

De vieringen beginnen om 10.30 uur.  

De cantor houdt minimaal 5 m. afstand van de overige personen tijdens het zingen. Bij het wisselen 

van personen achter de katheder, wordt de katheder  opnieuw schoongemaakt. Verder loopt bij de 

wisseling slechts een persoon met mondkapje op. De persoon die nu achter de katheder gaat 

plaatsnemen komt pas in beweging als de ander zit.  

De vieringen worden live gestreamd. 

 

Na afloop van de viering 

De kerkgangers verlaten de Pepergasthuiskerk aan de straatkant de Pepergasthuiskerk. Degenen die 

het dichtst bij de straatkant zitten, verlaten het eerst de kerk. Onnodig geloop waarbij men elkaar gaat 

passeren, dient vermeden te worden.  

 

Geconstateerde besmetting 

Bezoekers die binnen een periode van 14 dagen na het bijwonen van een viering positief worden getest 

op het coronavirus, worden verzocht dit per email te melden aan secretaris@ovg-web.nl onder 

vermelding van de bijgewoonde viering. Na deze melding worden de overige bezoekers van de 

betreffende viering geïnformeerd over de geconstateerde besmetting; de personalia van de besmette 

bezoeker worden daarbij niet vermeld.  

 

Calamiteiten 

Bij calamiteiten worden de aanwijzingen van een vertegenwoordiger van de Pepergemeenschap 

opgevolgd.  

 

Bestuur Stichting Oecumenische Vieringen Groningen 
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