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Verborgen in oude verhalen, 

verteld zolang mensen bestaan, 

zijn woorden van hemel en aarde 

die over Gods wonderen gaan. 

W'ontdekken ze als we ervaren 

ontvangend in 't leven te staan. 

 

Verhalen die jong zijn gebleven 

want ook ons bestaan wordt verwoord 

in tijdloze, steeds nieuwe beelden 

sinds eeuwen door mensen gehoord. 

Ze omsluiten ons warm als een deken, 

ze nemen ons op en gaan voort. 

 

Wij leven zelf nieuwe verhalen 

waarin ons de Geest tegenkomt, 

als groots en geweldige ervaren, 

als ruimte en rust in een storm. 

Wij zeggen weer voort wat wij zagen, 

verhaal waar geen einde aan komt. 

 

Marijke de Bruijne 
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Bestuursverslag 

De OVG-gemeenschap en COVID-19 

Restricties en nieuwe initiatieven 
Het jaar 2020 is voor de OVG-gemeenschap en het OVG bestuur een intensief jaar geweest. Door 

COVID-19 werd in maart 2020 een lockdown afgekondigd waardoor de vieringen abrupt moesten wor-

den gestaakt. Dit heeft tot op heden grote implicaties voor de gemeenschap. Met name het niet, of 

zeer beperkt elkaar fysiek te kunnen ontmoeten, vieren, breken & delen, afscheid nemen en rouwen, 

lief en leed te kunnen delen. Door de restricties die werden opgelegd zijn er gelukkig ook nieuwe 

initiatieven ontstaan. Om toch een vierende gemeenschap te blijven is er met Pasen een start gemaakt 

met de audiovieringen die via YouTube te beluisteren waren. De audiovieringen zijn eind augustus 

2020 omgezet naar live-streaming waardoor de audiovieringen overal te beluisteren zijn via Kerkom-

roep. Ook voor de tijd na COVID-19 is dit een blijvende mogelijkheid om vieringen te volgen. Dit is met 

name bedoeld voor mensen die fysiek niet meer de Pepergasthuiskerk kunnen bezoeken. Ook zijn er 

initiatieven ontstaan om tot onderlinge verbinding te komen. De pastoraatsgroep, de pastorale kring 

en velen met hen, hebben gericht de onderlinge 

verbinding tussen Pepergangers opgezocht. Er zijn 

maandelijkse wandelmiddagen georganiseerd en 

er is ook een groep aan de slag gegaan met de 

vraag in hoeverre een podcast van toegevoegde 

waarde kan zijn voor de OVG-gemeenschap. Bin-

nen het koor is het initiatief genomen om wekelijks 

‘Koorpauze en Lied van de Week’ rond te sturen 

om zo de verbinding met elkaar te zoeken.  

PKN richtlijnen 
Het OVG-bestuur heeft gekozen de PKN-richtlijnen inzake COVID-19 gerelateerde maatregelen te vol-

gen. Dit is een continu proces van aanpassingen geweest in 2020. O.a. het opstellen van een corona-

protocol, met regels over het 1,5m afstand houden, mondkapjes en het schoonhouden van kerkban-

ken zijn maatregelen die er voor moeten zorgen dat de Pepergasthuiskerk in coronatijd een veilige 

plek is. Dit is mogelijk geworden dankzij de inzet van velen. We hopen dat in de komende periode een 

aantal restricties kan worden afgeschaald. In de zomermaanden zal de vaccinatiegraad voldoende 

groot zijn. 

Commissie ‘Tijdelijk Dak’ 
Vanuit de gemeenschap zijn er vragen gekomen in hoeverre de Pepergasthuiskerk een goede en vei-

lige plek is om in coronatijd vieringen te houden. Dit is expliciet geformuleerd tijdens een bijeenkomst 

in september in het Willem Lodewijk Gymnasium. Het bestuur heeft hierop besloten de mogelijkhe-

den om tijdelijk uit te wijken naar een andere locatie te onderzoeken. Hiervoor is de commissie ‘Tij-

delijk Dak’ ingesteld onder voorzitterschap van Sietse Wijnstra. De commissie heeft in februari 2021 

tijdens een online meeting verslag uitgebracht aan de gemeenschap. Een belangrijke conclusie hierbij 

is dat OVG-vieringen niet één op één verplaatst kunnen worden naar een ander (kerk)gebouw in Gro-

ningen. Om uiteindelijk bestuurlijk tot een gewogen afweging te komen, die tevens breed gedragen 

wordt door de gemeenschap, is aan de commissie ‘Tijdelijk Dak’ gevraagd een enquête onder de ge-

meenschap te organiseren waarin de voor- en nadelen van een tijdelijke uithuizing verder worden 

uitgediept. 
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Gezamenlijke krachtsinspanning 
Als gevolg van COVID-19 is een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van de organisatie. Met name 

zijn er hoge eisen gesteld aan het Vieringen Overleg om in steeds veranderende omstandigheden vie-

ringen te organiseren. Dankzij hun inzet is dit blijvend mogelijk geweest. Wel is duidelijk geworden 

dat het model van voorbereiden van een viering, zoals we dit in de afgelopen jaren vorm hebben 

gegeven, onder spanning staat. Dat werd met name tijdens deze periode merkbaar. Een steeds klei-

nere groep personen is direct betrokken bij het voorbereidingsproces van een viering. Hierdoor wordt 

het werk van het Vieringen Overleg extra verzwaard. We hopen dat participatie aan voorbereidings-

groepen weer gaat toenemen als we weer met meer mensen bij elkaar kunnen komen. Maar dit zal 

een punt van aandacht blijven voor de ko-

mende periode. Ook heeft het bestuur zorg 

over de aanhoudende vacature voor een 

voorzitter van het Vieringen Overleg. 

Door COVID-19 zijn er beperkte mogelijkhe-

den geweest om elkaar als OVG-gemeen-

schap te ontmoeten. Dit heeft ertoe geleid 

dat er in 2020 geen gemeenschapsavond is 

geweest. Zo is het jaarverslag 2019 niet be-

sproken. Het voornemen is om dit in 2021 an-

ders te doen. Bijvoorbeeld met het organise-

ren van een online bijeenkomst via Teams in 

het voorjaar van 2021.  

 

Vernieuwde communicatie 
De voorstellen voor vernieuwing in de communicatie die de projectgroep Pepercomm als vervolg op 

het rapport “Toekomst van de Peper” in 2019 presenteerde, zijn doorgevoerd. Kernbegrippen in de 

communicatie zijn “openheid – uitnodigend”, “externe gerichtheid”, “ruimte voor nieuwe initiatie-

ven” en “behoud van wat waardevol is”. De voorstellen hadden betrekking op een digitale twee–we-

kelijkse Nieuwsbrief en op het inrichten van een Peperforum, een platform voor initiatieven. In 2020 

hebben de digitale Nieuwsbrief en het Peperforum hun definitieve beslag gekregen. Het bestuur heeft 

de projectgroep Pepercomm hartelijk bedankt voor het resultaat waarnaar toegewerkt is en voor alle 

tijd en energie die in de voorbereidingen van dit nieuwe media platform is gaan zitten. De leden van 

de redactie van de Peperclip zijn in de loop van het jaar overgegaan naar de Nieuwsbriefredactie, maar 

niet eerder dan dat we ook hen bedankt hadden voor hun jarenlange inzet. De Nieuwsbriefredactie is 

uitgegroeid tot een groep van vier, echter met nog twee vacatures. Op basis van het rapport ‘Toe-

komst van de Peper’ staat de Pepergemeenschap nu een aantal communicatiemiddelen tot haar be-

schikking, te weten: de website OVG-web.nl, Peper-Forum, de digitale Nieuwsbrief, Kerk in Stad, Li-

turgieboekje/Zondagsbrief. De vrijwilligers die zich inzetten om deze middelen vorm en inhoud te ge-

ven, vormen samen de werkgroep Communicatie. 

Personele zaken 
In de samenstelling van de musici is in 2020 geen wijziging opgetreden. Het team bestaat uit Wim 

Opgelder, Peter Rippen, Anneke van der Heide en Martijn Jager. Wim Opgelder vertegenwoordigt de 

musici in het Vieringen Overleg. Met de individuele musici zijn ook in 2020 gesprekken gevoerd over 

de werkzaamheden voor de OVG. Per 1 februari 2020 is Nick Everts benoemd als theologisch mede-

werker van de OVG-gemeenschap. Door COVID-19 is zijn kennismaking met, als wel het werken in de 
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OVG-gemeenschap, geheel anders verlopen dan oorspronkelijk bedacht. Het bestuur heeft veel waar-

dering uitgesproken voor zijn inzet en werk in deze geheel afwijkende situatie. 

Huisvesting 
Na een lange stilte over het onderhande-

lingsproces tussen woningbouwcoöperatie 

Lefier, de gemeente Groningen, en een com-

merciële partij is in november 2020 gemeld 

dat de Pepergasthuiskerk niet verkocht gaat 

worden aan de commerciële partij maar ei-

gendom blijft van Lefier. Dit gunstig resul-

taat is mede verkregen door de inzet en ac-

ties die gevoerd zijn vanuit de OVG-gemeen-

schap. Er zal nu door Lefier een plan van aan-

pak worden gemaakt waarbij het accent ligt 

op het verduurzamen van de bestaande wo-

ningen van de Pepergasthuishof. 

Bestuurssamenstelling 
De samenstelling van het bestuur is in 2020 op verschillende punten gewijzigd. Rita Rouw heeft het 

bestuur in mei verlaten. Dit bestuurslidmaatschap is gekoppeld aan het voorzitterschap van het Vie-

ringen Overleg. Rita Rouw is binnen het bestuur opgevolgd door Ineke Molenkamp die in juni voorzit-

ter is geworden van het Vieringen Overleg. In september heeft zij het voorzitterschap van het Vierin-

gen Overleg opgezegd waardoor haar positie binnen het bestuur vacant is geworden. Ben Hanewinkel 

heeft in juni het voorzitterschap overgedragen aan Edo Vellenga na een bestuursperiode van 4 jaar. 

De secretaris van het bestuur, Roel Klopstra, heeft op 31 oktober 2020 zijn bestuurslidmaatschap be-

eindigd. Daarna heeft hij nog wel tot 1 januari 2021 werkzaamheden voor het bestuur verricht. In de 

periode 31 oktober 2020 - 1 januari 2021 was hij echter geen bestuurslid meer. Het bestuur heeft de 

vertrekkende bestuursleden hartelijk bedankt voor hun grote inzet voor de OVG-gemeenschap. 

Tot Slot 
De beperkingen van de lockdown zijn nu al meer dan een jaar voelbaar voor de OVG-gemeenschap. 

Velen hebben elkaar niet meer gezien in 2020, maar de hoop is dat dit wel weer gaat gebeuren in 

2021. Hoe en wanneer is onduidelijk evenals de manier waarop dit vorm gegeven gaat worden. Ook 

vragen over hoe gaan we dan vieren, en welke Peperganger ontmoeten we dan weer, zijn op dit mo-

ment open vragen zonder een duidelijk antwoord. Maar de OVG-gemeenschap bestaat dit jaar 30 jaar! 

30 jaar van enorme betrokkenheid en inzet van een grote groep mensen. Vanuit dit perspectief trek-

ken wij hoopvol voort in 2021. 

Het bestuur: 

Edo Vellenga, voorzitter 

Harma van der Schoot, secretaris 

Jaap van ’t Hul, penningmeester 

Janneke Metselaar, communicatie en PR 

Frouktje Zuiderveld, personele zaken 
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Financieel verslag 2020 Stichting Oecumenische Vieringen Groningen 

Merkwaardig of niet: het verstoorde afgelopen jaar 2020 hebben we met een positief resultaat kun-

nen afsluiten(!) (+ € 6.294). Op meerdere gebieden hebben we minder uitgegeven dan begroot. Uit-

gaven voor de organisatie en uitvoering  van de audiovieringen, en van de live-streamingvieringen 

hebben ons daarentegen overvallen en hebben voor onverwachte, niet begrote kosten gezorgd. 

Mede bijgedragen aan het overschot voor 2020 hebben wij ook te danken aan extra giften van de 

leden (waarvoor aan het eind van het jaar een oproep is uitgedaan). Bovendien hebben wij de aan-

gevraagde subsidie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland ( € 1793,40) toegewezen ge-

kregen. Deze subsidie werd verleend aan allerlei organisaties (profit /non-profit) die lijden onder de 

gevolgen van de coronacrisis. 

Er is echter ook een keerzijde. Naast het overschot op onze kerkbalans dient vermeld te worden dat 

de opbrengsten voor de collectes dit jaar (aanzienlijk) gedaald zijn. Voor de doelcollectes: Globaal: 

van ruim 18.000 euro in 2019, naar nog geen 7000 euro(!) in 2020. Bij de opbrengsten van de “deur-

collectes”(collectes ten behoeve van de kerk)  is de daling minder scherp. Globaal € 1.250 minder.  

We gaan er echter vanuit dat dit overschot eenmalig is, en dat onze boekhouding weer in balans 

komt, zodra de maatschappelijke situatie zich weer normaliseert. 

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 wa-

ren, zijn in het verslagjaar verantwoord. 

De balans ziet er als volgt uit: 

BALANS 
 

         

Activa 2020 2019 2018   Passiva 2020 2019 2018 

                  

Inventaris:     Eigen vermogen 8.350 2.056 8.586 

- vleugel en piano 3.375 4.250 5.125      

afschrijving 875 875 875      

 2.500 3.375 4.250      

Aandelen Oikocredit 51.635 51.354 51.075        

Rabobank Spaarre-
kening 5.000 6.500 8.000  Te betalen doelcollectes 0 0 0 

Rabobank 8.515 2.287 1.673   
Vooruit ontvangen bedra-
gen 4.310 2.050 1840 

ASN Bank 20.000 15.000 20.192   Nog te betalen kosten 232 0 0 

      Voorziening vaste lasten 70.000 65.000 70.000 

Nog te ontvangen 
toezeggingen 1.010 1.670 2.305   Voorziening Nieuwsbrief 0 5.000 0 

      
Reservering 
Veranderingen Website 0  0  451  

      
Vernieuwingen 
Inrichting en Liturgie 5.768 6.080 6.618 

Totaal 88.660 80.186 87.495   Totaal 88.660 80.186 87.495 
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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 31-12-2020 bedraagt: € 750 voor de vleugel en € 1.750 voor de piano. 

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

rekening 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 € 70.000).  Oikocredit 

heeft over 2020 geen dividend uitgekeerd. 

Passiva 
Het totale eigen vermogen is in 2020 uitgekomen op € 8.350. Een stijging van € 6.294 t.o.v. 2019. 

Voorziening vaste lasten. 

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

servering hiervoor is voornamelijk gerelateerd aan de begrote honorering van de theologisch mede-

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

De dekking is voor het komende jaar voldoende. 

Reservering voor de kosten die een eventuele tijdelijke verhuizing met zich meebrengt 

Van de voorziening vaste lasten is € 5.000 weggehaald als reservering voor kosten die gemoeid zijn 

met een mogelijke tijdelijke verhuizing van toekomstige zondagse vieringen. Dit heeft te maken met 

het feit dat de Pepergasthuiskerk als ontmoetingsplek op zondagmorgen in coronatijd niet geschikt 

bevonden wordt, en er onderzocht wordt, waar we eventueel elders tijdelijk onderdak kunnen vin-

den.  

Het exploitatie overzicht en begroting geeft het volgende beeld: 

  



10 

Exploitatie overzicht en begroting 
 

 

Toelichting Baten 
De totale inkomsten zijn ten opzichte van 2019 gestegen met € 5.458. 

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

6.142. Een behoorlijke daling t.o.v. 2019. Deze daling kan verklaard worden door het wegvallen van 

de fysieke vieringen, vanaf maart 2020. Via de app ‘Givt’, en via oproepen aan de gemeenteleden 

om hun bijdrage aan de “deurcollecte” rechtstreeks op de rekening van de kerk over te maken, heb-

ben we de daling enigszins beperkt kunnen houden.  

Naast de deurcollectes is in 2020 een bedrag van € 6.533 aan doelcollectes ingezameld. Een aanzien-

lijke daling t.o.v. het jaar 2019; globaal slechts een derde van de opbrengt in 2019. De reden daar-

voor moet gezocht worden in het wegvallen van de fysieke vieringen vanaf maart 2020 (zie hierbo-

ven). Verder hoopt het bestuur dat vele gemeenteleden rechtstreeks aan het doel gedoneerd heb-

ben, zonder tussenkomst van de kerk.  Deze collectes hebben overigens geen invloed op het exploi-

tatieoverzicht van de OVG, omdat deze worden doorgestort naar de betreffende doelen. 

Begroting Realisatie Realisatie

2021 2020 2019

Vrijwillige Bijdragen 68.000 66.469 66.288

Collecte OVG 6.000 6.142 7.390

Rente 300 281 292

Overige ontvangsten 750 6.616 1.340

Niet ontvangen bijdragen -50 -1.310

Inkomsten 75.050 79.458 74.000

Theologisch medewerkers 32.200 27.467 36.415

Muzikale ondersteuning 17.000 13.216 15.881

Huisvesting 15.530 13.975 14.875

Vieringen* 4.760 2.395 5.789

GO Groepen** 1.675 1.243 1.427

Ontwikkeling /uitvoering podcast 500 0 0

Toevoegen voorzieningen 5.000 5.000 0

Afschrijving vleugel en piano 875 875 875

Overig *** 4.210 8.993 5.268

Gemeenschapsactiviteiten 0 0 0

Uitgaven 81.750 73.164 80.530

 

Operationeel Resultaat -6.700 6.294 -6.530

Buitengewone baten/lasten

Resultaat -6.700 6.294 -6.530

*) overwegingen en materiaal

**) Kinderen, Jongeren, Presbyters, Pastoraat, Einden der Aarde, Collecte en Publiciteit

***) website, kerktelefoon, administratie, vergaderen ed.
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Toelichting Kosten 
De uitgaven van de theologisch medewerker betreffen de totale salariskosten (inclusief sociale las-

ten) van Nick Everts vanaf 1 februari 2020.  

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

bijkomende kleine uitgaven voor dit doel. In 2020 zijn de kosten licht gedaald door het wegvallen 

van de koorrepetities vanaf maart 2020 (eind 2020 weer in beperkte mate weer opgepakt). 

De totale kosten van de huisvesting zijn in 2020 licht gedaald. Enerzijds zijn de kosten voor de huur 

van de Pepergasthuiskerk door een huurverhoging per 1 juli 2020 licht gestegen, maar  aan de an-

dere kant waren er lagere  kosten voor vergaderingen, en repetities van het koor in de Columna kerk 

in Groningen. 

De huisvestingskosten in 2020 zijn als volgt opgebouwd: 

Huur kerk € 12.997 
Huur Columnakerk €      918 
Huur Willem Lodewijk Gymnasium €        60 

Totaal € 13.975 
 
De uitgaven voor de vieringen hebben betrekking op diverse kosten zoals liturgieën, kaarsen, bloe-

men en ander materiaal en vergoedingen voor overwegingen. Daarnaast worden hierin ook de kos-

ten meegenomen van de koffiegroep. De  totale kosten hiervoor zijn meer dan gehalveerd  als ge-

volg van de coronacrisis: 

De specificatie is als volgt:  

Uitgaven overwegingen €  1.566 
Uitgaven liturgieën €     344 
Overig  €     347 
Kleine aanschaffingen €     138 

Totaal €  2.395 
 

De uitgaven van de GO groepen kwamen  in 2020 uit op €  1.243 . Een daling van een kleine 200 

euro. Dit is voornamelijk gekomen doordat de jeugd niets heeft gedeclareerd. 

De voorziening van de vaste lasten is weer terug op het oude bedrag. 

Er was € 5.000 gereserveerd van deze voorziening ten behoeve van het opstarten van de digitale 

nieuwsbrief. De reservering voor vaste lasten van één jaar was aan het eind van 2020 weer terug op 

€ 70.000 en is nog steeds 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. 

De totale som van deze overige kosten was fors hoger dan 2019. Ten opzichte van 2019 was er een 

stijging van € 3.725. Deze hogere kosten kunnen verklaard worden door (extra) kosten voor vernieu-

wing en onderhoud van de website, en onverwachte uitgaven voor kerktelefonie.  

Haren, maart 2021. 

Namens de Stichting Oecumenische Vieringen Groningen, Jaap van ’t Hul, Penningmeester 
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Kascontrole-commissie 
Op 18 maart 2021 is door de kascontrole-commissie, bestaande uit Aldert Hesseling en Tiddo Nie-

boer, kascontrole over het boekjaar 2020 uitgevoerd bij de penningmeester van de Stichting OVG, in 

aanwezigheid van de boekhouder. 

Er werd een ordelijke en nauwgezette administratie aangetroffen. Men adviseert het bestuur om 

aan de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 

2020. 
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Collectegroep 

De collectegroep leden zijn: Marijke van der Stigchel, Kees Sikkema en Albert Meems. We komen 3 à 

4 keer per jaar bijéén en bekijken dan het jaarrooster van de Peper.  

De week voor de collectegroep-vergadering 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 desbe-

treffende viering. Aan het eind van de 

avond verdelen we de zondagen. 

Eenieder van ons neemt contact op met 

zijn of haar desbetreffende voorberei-

dingsgroep die nog geen collectedoel 

hebben en doen 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 Nieuwsbrief. 

Het jaar 2020 werd gemarkeerd door COVID-19 van 5 Januari tot 8 Maart waren er reguliere vieringen 

met dito collecte opbrengsten en van 15 Maart tot 26 April geen vieringen en dus ook geen collectes. 

De rest van het jaar waren er audiovieringen waar al of niet 30 personen aanwezig konden zijn. De 

Peper is toen begonnen met de Givt-app ook voor de diaconale collectes. 

De collecte opbrengsten zijn echter met 65% afgenomen t.o.v. 2019. Het bestuur heeft 3000 euro 

gereserveerd om dit aan te vullen, daarvoor hebben wij een voorstel gedaan. 

Namens de collectegroep - Albert Meems 

 

VO-klein 

We hebben als Pepergemeenschap een vreemd jaar achter de rug en dat geldt zeker ook voor het VO-

klein. Hoewel het jaarverslag van 2019 nog steeds niet met de gemeenschap kon worden besproken 

dient het nieuwe verslag zich alweer aan. We zullen ons daarin beperken tot de hoofdlijnen. Het VO-

klein bestaat uit Nick Everts, Wim Opgelder, Mieke Thijsseling, Nanno Evenhuis en Pieta Ettema. 

De vieringen zoals we die gepland hadden, werden plotseling verstoord door de coronapandemie.  
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- Dat betekende dat de vieringen vanaf 15 maart tot 27 september vervielen. Wel zetten Wim 

Opgelder en Nick Everts zo snel mogelijk hun schouders onder de organisatie en uitvoering 

van audiovieringen. Daarvoor werden opnamedagen in de Peper georganiseerd en vanaf 

paasmorgen 12 april werden deze vieringen uitgezonden via een link op het ovg web. 

- Vanaf 18 augustus werd een extern bedrijf ingehuurd om de vieringen op de zondag zelf live 

te streamen via een eigen YouTube kanaal.  

- Vanaf 27 september kon een beperkt aantal aanwezigen (66 gemarkeerde plaatsen op 1,5 

meter afstand) de live-streamingvieringen meemaken.  

- Vanaf 11 oktober mochten nog slechts 30 aanwezigen de (live-streaming)vieringen bijwonen 

die inmiddels met eigen apparatuur door eigen mensen werden uitgevoerd. 

- Op 15 december werd een tweede, strengere lockdown afgekondigd wat voor de Peper bete-

kende dat de live-streamingvieringen alleen door medewerkers dus zonder kerkgangers wer-

den uitgevoerd. 

Het jaarthema voor 2020 was ‘Betekenisgeven’ Spirituali-

teit en Mystiek in de Peper. In de periode tot 15 maart 

waren er B-vieringen waarin Bram Grandia, Mirjam Wol-

thuis, Annemarie van der Vegt en Gerard Swüste voorgin-

gen. Vanaf de eerste lockdown was het moeilijker om 

mensen van buiten te vragen en probeerden we de vie-

ringen zoveel mogelijk met eigen mensen gestalte te ge-

ven. 

In de veertigdagentijd was het thema De Berg Op maar 

vanaf 15 maart was uitvoering niet meer mogelijk. De vie-

ringen van Pasen en Pinksteren werden audiovieringen. 

In de aangepaste zomervieringen kozen we als thema Al-

tijd Hetzelfde Lied waarin de psalmen centraal stonden 

vanuit de vertaling daarvan van Gerard Swüste. 

Na de zomer kwamen live-streamingvieringen aan bod 

waarin het jaarthema Betekenisgeven van verschillende 

kanten belicht werd. Voor de gedachtenisviering met het 

thema Je hebt een steen verlegd kon men vooraf een gedachtenissteen in de kerk brengen. Bijzonder 

was ook de viering met de jongeren op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  

In de daaropvolgende adventsvieringen gingen over de komst van een nieuw begin en we hadden op 

de derde en vierde advent weer sprekers van buiten namelijk Heleen Maat en Geeske Hovingh. De 

vieringen van kerstavond kwamen vanwege de aangescherpte lockdown te vervallen. Op kerstmorgen 

werd het oratorium van Marijke de Bruijne Als Appelbloesem in de Winter uitgevoerd. 

We hebben het afgelopen jaar nauwelijks bijeenkomsten in groter verband kunnen houden. Voor het 

jaarthema van 2021 werd aan Pepergangers gevraagd schriftelijk input te leveren en dat werd gelukkig 

ook gedaan. Uit de binnengekomen ideeën stelde het VO-klein een jaarthema vast: Dat een Nieuwe 

Wereld komen zal, maar tot bespreking daarvan met de gemeenschap is het tot op heden niet geko-

men. Wel is op de site het thema met de daarbij behorende subthema’s aan de hand van de ingeko-

men ideeën, te lezen en in het jaarrooster van 2021 is het geheel uitgewerkt. Het is een werkwijze die 

ontstaan is vanuit overmacht, we hadden het als VO-klein graag anders gedaan.  
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Wel konden we op 1 september een aangepaste bijeenkomst organiseren in het Willem Lodewijk 

Gymnasium over hoe we verder moeten met de vieringen in coronatijd. Het was een bijeenkomst 

waarin veel betrokkenheid bleek met de problematiek die de coronabeperkingen opleveren voor de 

organisatie van de vieringen. En dan met name de beperkingen van het te kleine gebouw van de Peper. 

Het bestuur heeft naar aanleiding van die bijeenkomst een commissie geformeerd die onderzoek doet 

daar een oplossing voor een andere locatie. Op dit moment is de aanbeveling van die commissie nog 

niet bekend. 

De samenstelling van het VO-klein leverde dit jaar ook de nodige wisselingen op. Allereerst waren we 

in februari erg blij met de komst van Nick Everts als nieuwe theologisch medewerker. Wat hadden we 

hem graag een heel andere en minder hectische start binnen onze groep gegund. In mei namen we 

afscheid van Rita Rouw die toen al 7 jaar voorzitter was. Ineke Molenkamp nam haar plaats in maar 

liet in september weten die taak terug te geven. In augustus werd Nanno Evenhuis door een hartaan-

val uitgeschakeld. Gelukkig is hij weer herstellende en we zijn blij dat hij het VO-klein op de achter-

grond alweer enorm steunt. Onze groep is nu wel erg klein, al moeten we zeggen dat het binnen de 

coronarichtlijnen mogelijkheden bood om fysiek te vergaderen.  

Er is dit jaar veel extra overleg geweest vanwege de beperkingen rond de pandemie. Audiovieringen 

en daarna live-streamingvieringen vergen een andere uitvoering dan we gewend zijn. Het delen van 

brood en wijn is een groot gemis. Om toch de vieringen zo goed mogelijk te laten verlopen, werden 

nieuwe protocollen voor de vormgeving van de vieringen geformuleerd en verspreid onder de mede-

werkers aan de vieringen. Ook waren er extra vergaderingen nodig met het bestuur om duidelijkheid 

te krijgen in ieders taak en verantwoordelijkheid.  

We ervaren dat het vaak moeilijk is om mensen te vinden die mee willen helpen bij ons werk. Het zal 

duidelijk zijn dat we een nieuwe voorzitter zoeken. Maar ook voor de vieringen is het vaak lastig om 

voorbereidingsgroepen te formeren. Veel werk komt terecht bij een kleine groep. Uit eigen kring heb-

ben enkelen aangegeven dat ze gezien hun leeftijd het stokje graag aan anderen willen overdragen. 

Niet iedereen is bereid mee te werken aan de live-streamingvieringen zoals ze nu noodgedwongen 

plaatsvinden. We kunnen onder deze omstandigheden ook niet zonder meer een beroep doen op 

voorgangers van buiten. Dat laatste is wel belangrijk om als Pepergemeenschap niet in eigen kring 

geïsoleerd te raken. Niettemin houden we hoop en vertrouwen op ieders bereidwilligheid om met 

elkaar gemeenschap te zijn.  

Namens het VO-klein - Pieta Ettema, secretaris 

 

Koor 

Half maart was het zingen op repetities en in vieringen niet meer mogelijk vanwege de coronauitbraak. 

Vanaf Pasen werden er audiovieringen uitgezonden, waaraan op den duur ook een zeer beperkt aantal 

koorleden meewerkten, in wisselende samenstelling. Deze medewerking liep door in de live-strea-

mingvieringen die daarna kwamen. 

Na de zomer waren er slechts enkele koorrepetities mogelijk, omdat ook de Columnakerk (repetitie-

ruimte) gebonden is aan regels en protocollen. Het was een vreugdevol weerzien en we genoten van 

het meerstemmig zingen. Maar het ‘op eilandjes zingen’ had ook nadelen, omdat je de andere zangers 

niet goed kon horen. Omdat het koor niet compleet was tijdens die repetities hebben we vooral het 

bestaande repertoire opgefrist. 
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Om contact te houden en voor de onderlinge verbondenheid zijn een paar koorleden in mei begonnen 

met een digitaal koorkrantje, de Koorpauze. De inbreng van kopij van koorleden is groot.  

Daarnaast werd op elke dinsdag (vanouds de dag van de koorrepetitie) een meerstemmig muziek-

bestand van een lied uit het koorrepertoire rondgestuurd. Beide voorzien, ieder op eigen wijze, zeker 

in een behoefte. Men benoemt in reacties vooral dat het fijn is om zo verbinding te voelen, een le-

vensteken te vernemen.  

Rond het Sinterklaasfeest was er een traktatie voor in de pauze bij de koffie voorbereid, maar er was 

toen al geen koorrepetitie meer. De traktatie (een gevouwen paardje met wat lekkers) is door de re-

dactie van de Koorpauze bij (bijna) iedereen thuisgebracht. De overige paardjes gingen op de post. 

Om de waardering uit te drukken en om hen moed in te spreken hebben vlak voor Kerst een aantal 

koorleden koekjes gebakken voor de cantor en voor de pianist. Van ieder koorlid een koorkoekje, 24 

handjes en 24 hartjes voor elk. 

Zo houden we de moed erin. Goede moed, die ook blijkt uit het gemaakte koorrooster voor het vol-

gend jaar, erop vertrouwend dat er weer goede zangtijden zullen komen. 

Namens het Peperkoor - Nelleke van Vliet (koorlid) 

 

Commissarissen van dienst 

Het afgelopen jaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van COVID-19 en dat heeft de Peperge-

meenschap geraakt. Vanaf 15 maart werden er geen reguliere vieringen meer georganiseerd en vanaf 

12 april gingen we over naar audiovieringen. Voor de commissarissen betekende het dat we het roos-

ter konden opschorten en aanpassen.  

Vanaf de zomervieringen is men gestart met reguliere bijeenkomsten met een maximum van 30 per-

sonen. Voor de CvD’s werd een voorlopig rooster gemaakt tot en met januari 2021. Vooraf hebben we 

iedereen gevraagd of men zijn/haar taak wilde voortzetten. Een aantal heeft -voorlopig- hiervan afge-

zien maar alle diensten konden worden ingevuld. Onze lijst van werkzaamheden werd aangepast aan 

de coronamaatregelen. 

Daarnaast werden de vieringen gestreamd en dat betekende een obstakel voor de verzorging van het 

geluid. Gelukkig was er binnen onze ge-

meenschap een aantal mensen bereid om 

deze extra taak op zich te nemen. Wim 

Timmerman heeft dit allemaal gecoördi-

neerd; hartelijk dank! 

In deze periode heeft Hans Bodewes aan-

gegeven zijn bijdrage tijdelijk te willen 

pauzeren. Albert Meems neemt zijn taak 

voorlopig over. 

Namens de commissarissen van dienst - 

Hans, Albert en Kees 
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Gastheer en gastvrouw in de Peper 

Op de lijst gastheer/gastvrouw staan voldoende mensen om de taak te vervullen. 

Een leuke taak ook: de mensen welkom heten, een praatje maken met onbekenden en bekenden in 

de koffiekamer, de gastvrijheid van de Peper uitdragen. 

Maar ja......je begrijpt het al, het afgelopen jaar hebben we maar heel weinig kunnen doen. 

Voor de eerste drie maanden van dit nieuwe jaar hadden we toch een lijst bij elkaar van mensen die 

in deze coronatijd wel aanwezig wilden zijn als gastheer/gastvrouw, maar ook nu is het wachten. 

Maar we vertrouwen erop: ze komen weer in actie! 

Namens de gastheren en gastvrouwen - Lida Weeda 

 

Koffieschenkgroep 

Na een aantal weken de gewone planning gevolgd te hebben gooide COVID-19 flink roet in het eten. 

Koffieschenken was niet meer aan de orde. In de loop van het jaar is besloten koffie en thee aan te 

bieden aan de aanwezige Pepergangers in de kerkzaal. Hiervoor is een handige kar aangeschaft. Ge-

lukkig vonden we een aantal mensen uit de koffiegroep bereid om zorg te dragen voor deze “service-

verlening”. In de maand december werden de regels helaas weer aangescherpt en konden we hier 

niet mee doorgaan. Dank aan diegene die ondanks alles hun steentje hebben kunnen en willen bijdra-

gen. 

Namens de Koffieschenkgroep – Jurjen Hoekstra 

 

Jongerengroep 

In deze rare tijden beleven we alles op afstand; school, vrienden, werk en kerk. 

Ook bij onze jongerengroep hebben we daar last van. Het gemis van de kerk als instituut is wel degelijk 

voelbaar. Het vertrouwde gevoel van ’s morgens haasten om op tijd in de kerk te komen. De aanvan-

kelijk lichte tegenzin, maar als je er eenmaal zit voelt het toch weer veilig en vertrouwd. Het luisteren 

naar de verhalen. Het zingen met de mede-kerkgenoten...Ik weet al haast niet meer hoe dat gaat. Het 

kopje koffie/ glaasje fris in de koffiekamer 

en het gezellig nababbelen…Wat missen 

we dat allemaal.  

Afgelopen jaar hebben we met de jonge-

ren een aantal keren gepoogd bij elkaar te 

komen. Online…meer zat er niet in. Dat 

ging zoals het ging. Voor de zomer hebben 

we elkaar nog wel gezien. Dat was een ge-

zellige kennismaking met de nieuwe jonge-

ren in het gastvrije coronaproof-verblijf bij 

Marion. Daar hebben we voorzichtige 

plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen. 
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Er stond nog een kloosterbezoek op de planning. Nick Everts was als pastoraal medewerker ook aan-

gesloten bij deze samenkomst en brainstormde vrolijk met ons mee. Fantastisch, om zo’n enthousi-

aste, meedenkende jongeman in ons midden te hebben. Daarnaast sloten Janneke Metselaar en 

Frouktje Zuiderveld vanuit de kerk aan om ideeën bij de jongeren op te halen onder het motto...wat 

gaat goed en wat kan beter. Rond de zomervakantie hebben we als groep het Marengebied onveilig 

gemaakt. Twee fluisterboten; een voor de 'jongens' en een voor de 'meisjes', een zelf meegebrachte 

picknick en gezellige muziek zorgden voor een ongelooflijk mooie en gezellig ervaring.  

In november hebben een aantal jongeren met ouders en kinderen meegewerkt aan de jongeren-/ 

kinderviering. 

Over de plannen voor het komende seizoen kunnen we 

nog niet duidelijk zijn, maar wat we wel van plan zijn is 

om met een aantal nieuwe jongeren de draad weer op te 

pakken. Roosmarijn Wijnstra en Hilde van Dijken sluiten 

dan ook bij ons aan. Binnenkort willen we met de jonge-

ren een online-knutselactiviteit gaan uitvoeren ten be-

hoeve van een vluchtelingenproject in Friesland.  

Verder hopen we dat, als de situatie het toelaat, we weer 

plannen kunnen maken voor een kloosterbezoek. Wat 

we verder mogen en kunnen gaan doen is natuurlijk on-

zeker, maar dat we er met frisse moed tegenaan gaan, 

zodra het kan staat vast! 

Namens de Jongerengroep - Marion Wijnstra en Theo 

van Dijken 

 

Kindervieringen 

Er zijn in het afgelopen jaar, op de vieringen in januari en februari na, geen kindervieringen georgani-

seerd. Suggesties om thuis met de kinderen Palmpasenstokken te maken zijn via WhatsApp uitgewis-

seld. Bovendien zijn we uitgenodigd voor een bijdrage van de viering van 22 nov 2020. 

In samenwerking met Mieke en Nick hebben we samen met de kinderen een succesvolle voorberei-

ding op de Adventtijd georganiseerd. De kinderen hebben midden in het liturgisch centrum kaarsen-

standaards gemaakt voor de vier adventszondagen: 

• Een engel vertelt Maria dat zij zwanger zal worden 

• Elisabeth blijkt zwanger en haar baby 

• Geboorte van Johannes 

• Tijd dat er een nieuwe wereld komen zal 

Namens de Kindervieringen – Steven Neerken 
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Kerk en Kroeg 

Slechts 2 keer zijn we dit afgelopen jaar 

bijeengekomen in het Schimmelpenninck-

huys. Als het weer kan, pakken we het 

weer op. 

Namens Kerk en Kroeg - Corrie van de Zee 

en Lida Weeda  

 

Pastoraatsgroep 

De pastoraatsgroep regelde de volgende 

praktische zaken: de wekelijkse bloemengroet en kaartjes bij ziekte, jubilea of andere gebeurtenissen.  

Voor de uitvoering krijgen we input van de mensen uit de Pepergemeenschap. Dit is nodig, want de 

pastoraatsgroep kent niet iedereen en weet niet altijd wat er zich in de levens van andere Pepergan-

gers afspeelt.  

Ook bood de pastoraatsgroep 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 

Pe pergangers. Pastoraat zijn we tenslotte allemaal. 

De pastoraatsgroep regelde ook dit jaar de bestemming van de paaskaars. Deze werd met zeer veel 

waardering ontvangen. 

Zoals bij meerdere geledingen in de Pepergemeenschap waarschijnlijk het geval is geweest, heeft ook 

de pastoraatsgroep moeten afzien van een aantal fysiek te plannen activiteiten: 

1. De bijeenkomst met de pastorale kring rond de gespreksonderwerpen: “De kunst van het ou-

der worden” en “doel en functie van de pastorale kring,” 

2. Met ondersteuning van Nick Everts wilden we van gedachten wisselen over het thema:  

“Visie pastoraat en pastoraal gesprek.” 

Voor de zomer hebben we een gezamenlijk overleg gehad met de presbyters. Vakantieroosters ge-

maakt en protocollen doorgenomen. Dit wordt een jaarlijkse activiteit. 

Het protocol rond overlijden vraagt nauw-

keurige precisering. 

Pastoraat in coronatijd vertaalde zich o.a. in 

een bloemengroet “vergeet me nietjes” 

aan Pepergangers evenals een Kerstkaart 

aan het einde van het jaar. 

Bij de audiovieringen is zo veel mogelijk ie-

mand uit de pastoraatsgroep aanwezig ge-

weest. 

Linda Waanders en Herman Boiten hebben 

dit jaar afscheid genomen van de 
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pastoraatsgroep. Annemiek Werkman en Simon Roosjen zijn de nieuwe leden. Hilda Scherphuis zit de 

vergaderingen voor. 

Namens de pastoraatsgroep - Wiebe Schoonhoven 

 

Presbyterium 

In 2020 bestond het presbyterium uit Bep Donner, Anna Hetebrij, Bert Bennink, Aldert Hesseling en 

Mathilde Cleveringa. Wij kwamen één keer per 6 weken bij elkaar. Een enkele keer kon dat ‘live’ maar 

meestal spraken we elkaar online. In zo’n bijeenkomst bespreken we onder andere de vieringen waar 

we bij betrokken zijn. In het kader van contacten met de andere binnenstadskerken is bijvoorbeeld 

meegewerkt aan de oecumenische binnenstadsviering in januari 2020. De Allerzielenviering op 1 no-

vember is door de presbyters, samen met Nick Everts, voorbereid, en had als thema ‘Een steen verlegd 

op aarde’. Pepergangers konden een steen inbrengen met daarop de naam of namen van dierbare 

overledenen. Dit kon vlak voor de viering, maar vanwege de beperkte bezoekersaantallen is de kerk 

ook door de week tweemaal ‘s avonds opengesteld.  

Daarnaast zijn we in 2020 in meerdere of 

mindere mate betrokken geweest bij 7 

personen die overleden zijn: bij Marijke de 

Bruijne, Herbart Ruitenberg, Jelle Hart-

sema, Minke Harryvan-van Loon, Ale Bak-

ker, Domien Verwer en Margreet Graaff. 

Minke en Ale zijn vanuit de Peper begraven 

en bij deze vieringen zijn we als presbyters 

heel nauw betrokken geweest. Bij de an-

dere begrafenissen waren we regelmatig 

op de achtergrond (zeer) betrokken. 

Naast inzet bij bijzondere vieringen geven 

we ook invulling aan onze rol als ‘ogen en 

oren voor de Peper’. Tijdens het agendapunt ‘Gehoord en gezien’ is er ruimte om algemene tendensen 

te signaleren en te bespreken. Waar nodig delen we onze gedachten met het bestuur. 

Namens het Presbyterium - Mathilde Cleveringa, secretaris 

 

Werkgroep Einden der Aarde 

De werkgroep bestond in 2020 uit vijf leden: Betty de Groot, voorzitter; Roel van der Steen, secretaris; 

Albert Meems, Tjitske Hoekstra en Annemieke Boomstra. 

De werkgroep vergadert eens per maand. In 2020 hebben we vanaf april digitaal vergaderd. Rond de 

voorbereiding van de viering van 6 december hebben we elkaar wat vaker gesproken.  

- 16 januari / inkijkexemplaar brochure RvK ‘Geloven voorbij grenzen’ met bijdrage van Hans 

Roldanus, gekocht en ter inzage gelegd in de koffiekamer. 
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- Actie in 40-dagen tijd : rijst kopen in kader van vastenactie. De actie is gestart met een kraam-

pje in de banken, waar men van het ‘gevaste bedrag’ een pak rijst voor de voedselbank kon 

kopen. Na 2x ging de kerk dicht vanwege de lockdown. 

- 25 april : Lezing van Trees van Montfoort over Groene Theologie in de Immanuelkerk. De Pe-

per, lees Einden der Aarde, organiseerde dit, op verzoek van het Vieringenoverleg, samen met 

de Immanuelkerk. De opkomst was erg laag; enkele mensen volgden de lezing en het gesprek 

erna via de livestream. Wij waren aanwezig voor ontvangst, koffieschenken en mede-presen-

tatie.  

- De viering op 26 april met ds. Trees van Montfoort is uitgesteld naar 10 oktober 2021. 

- Op 6 december, de 2e zondag van Advent, heeft de werkgroep de viering met het thema 

‘Hoop op gerechtigheid’ voorbereid. Inspiratie haalden we uit de encycliek ‘Fratelli tutti’ van 

Paus Franciscus.  

Publiciteit 
We plaatsen stukjes in de nieuwsbrief om aandacht te vragen voor o.a. de Voedselbank, Oikocredit.  

Op het Forum van de website van OVG hebben we berichten verzameld uit de hele wereld. Hoe gaat 

men in Nepal, Indonesië, Colombia en andere verre streken om met de coronapandemie. Ook andere 

Pepergangers konden daar hun verhalen bij schrijven. We wilden eigenlijk twee dingen: ‘partners’ van 

elders een hart onder de riem steken en tevens onze blik verbreden, zodat we onze eigen verwarring 

konden relativeren. Wij, in Nederland, waren niet de enige die ermee te maken hebben.  

We informeren elkaar voortdurend per mail over artikelen in kranten, tijdschriften (One World), webi-

nars en tv-programma’s die te maken met onze thema’s: ontwikkeling, duurzaamheid en economie.  

We onderhouden voor de OVG contact met Makeni in Zambia. Het contact is nog minimaal omdat de 

Vrienden van Makeni, de Nederlandse vertegenwoordigers, zich terugtrekken. De settlements moe-

ten zelfstandig gaan draaien en de beroepsonderwijs is gestopt ten gunste van het algemeen vor-

mende onderwijs. Ook Yasap (West Timor) heeft onze warme aandacht. Brecht Gerbrandy (vz Yasap) 

doet minstens 1x per jaar in een EdA bijeenkomst verslag van de ontwikkelingen in 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. Dit jaar is er door 

de sluiting en daarna beperkte opening van de kerk niet veel meer opgehaald. 

De inzameling voor de Voedselbank wordt nog steeds door de werkgroepleden georganiseerd. Geluk-

kig zijn er nog steeds Pepergangers die houdbare voedselproducten doneren, ook al liep het flink terug 

dit jaar. 

En dan ook nog:  

- De jaarlijkse picknick, begin juli, samen met de tuingroep was dit jaar ook weer erg gezellig. 

- De jaarlijkse lunch (voorheen Wereldmaaltijd) kon dit jaar niet doorgaan. Groente uit de Pe-

pertuin is in de kerk aangeboden en bij Pepergangers thuis afgeleverd.  

- De actie voor de Open Hof bestond dit jaar uit het inzamelen van spijkerbroeken. Na 1x sloot 

de kerk. Einde actie. 

 

Namens de Werkgroep Einden der Aarde – Betty de Groot 
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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. Twee 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 en nieuwsbrief werd 

gerapporteerd over deze opbrengst. 

Namens de Werkgroep Einden der Aarde – Betty de Groot 

Van de Pepertuin subgroep 
Het jaar 2020 zijn we als tuingroep begonnen met een jaarlijkse boerenkool maaltijd. Op televisie 

zagen we beelden van Wuhan waar mensen opgesloten zaten in hun flat en elkaar toeriepen: Houdt 

vol! Het Chinees begrepen we niet en we hadden nog geen idee wat dit voor ons zou gaan betekenen. 

In maart echter werd het ook voor ons duidelijk dat dit tuinjaar, net als andere jaren, alle kanten op 

kon gaan. Op donderdag 23 april zijn we bij elkaar gekomen op de tuin; Parasol, zonnehoed, sombrero 

en paraplu tegen de zon en stoelen op de toen nog onwennige 1,5 meter afstand.  Afgesproken heb-

ben we om met niet meer dan drie mensen op de tuin te zijn en via WhatsApp met elkaar te commu-

niceren over wat we allemaal op de tuin wilden gaan doen of hadden gedaan.  

Nu aan het einde van dit jaar kunnen we 

concluderen dat dit goed gegaan is. We 

hebben afstand gehouden en elkaar niet 

besmet. De tuin was een waardevol tijd-

verdrijf in complicerende omstandighe-

den waaruit we veel voldoening en ple-

zier konden halen en -heel belangrijk- el-

kaar even konden zien. Toen de kerk-

deuren weer op een kiertje gingen kon-

den wij door tussenkomst van Anne-

mieke Boomstra onze groenten aanbie-

den aan de Pepergangers. Een enkele 

keer hebben we ook groente aan huis 

kunnen bezorgen. 

Naast financiële ondersteuning hebben wij afgelopen jaar ook materiele giften in de vorm van plant-

materiaal e.d. gekregen. We willen eenieder hartelijk danken voor de ondersteuning die we hebben 

gekregen. In 2020 hebben we voor het eerst echte Pepers uit de Pepertuin kunnen aanbieden. Dit 

komt door onze kas. Door de kas is het mogelijk aubergine, paprika’s, pepers en tomaten te laten 

groeien. De drie meloentjes uit de kas hebben we voor ons zelf gehouden. Het kweken van meloenen 

gaat elk jaar beter. Wie weet, halen die de Peper volgend jaar want wij gaan rustig door. 

In het begin van december hebben we in het geheim met zijn allen overleg gehad in een grote zaal in 

het centrum van de stad, u allen zeer bekend, ook daarbij is (door de getroffen maatregelen, mond-

kapje en afstand) niemand besmet geraakt. In dit overleg hebben we het tuinplan voor volgend jaar 

vastgesteld. Nu weten we ongeveer wat we in 2021 gaan verbouwen. Wordt vervolgd…. 
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Uitgave en inkomsten 2020 Pepertuin 

Uitgaven Inkomsten 

Huur Pepertuin 
Compost 
Plantmateriaal 
Kraantje watervat 
Slakkenkorrels, 
Strooi & Bamboestokken 
Garant zaden 
Koemestkorrel 

€ 123,-- 
€ 14,-- 
€ 10,50 
€ 16,50 
- 
- 
€ 31,-- 
€ 57,70 
€ 3,75 

Giften derden 
 
 
 
 
 
 

€ 170,-- 

Totaal: € 256,45 Totaal: € 170,-- 

Voorlopig resultaat 2020: € 86,45 tekort   

  Tegoed Peperbijdrage: € 123,-- 

Resultaat 2020: € 36,55 positief   

 

Kasresultaten 2020 Pepertuin 

Kas op 01-01-2020 Kas op 30-11-2020 

Kistje: € 85,50 Kistje: € 215,75 

Bank: - € 20,63 Bank: - € 147,63 

Saldo: € 64,87 Saldo: € 68,12 

 

Mocht er een bijdrage uit de Peper over 2020 worden overgemaakt dan kan het saldo verhoogd 

worden met dit bedrag. Het huidige saldo is toereikend om zaden te bestellen voor volgend jaar.  

Namens de Pepertuin - Remmelt Scheringa  

 

PR & Communicatiegroep 

Overgang naar werkgroep Communicatie 
Het jaar 2020 markeert het ontstaan van de werkgroep Communicatie. De werkgroep is een bundeling 

van diverse vormen van Peper-communicatie. In plaats van de Peperclip hebben we nu de digitale 

Nieuwsbrief. Met de Nieuwsbrief erbij is het nodig dat verschillende media – Website, Nieuwsbrief, 

KiS -- met elkaar samenwerken. Uitgangspunt hierbij is het OVG Communicatieplan, het spoorboekje 

over hoe wij ons zichtbaar maken en communiceren. Het Communicatieplan biedt ons tevens een 

kapstok voor dit jaarverslag.  

Website beheer  

Aanpassingen Nieuwsbrief 
De website hebben we aangepast aan het ontwerp van de (toen nieuwe) Nieuwsbrief: 

- De pagina’s Home en Nieuwsbrief als ook de subpagina Actuele Vieringen (Vieringen) vallen 

onder de Nieuwsbrief redactie. Dit betekent dat uitsluitend NB-redacteuren de inhoud van 

deze pagina’s kunnen veranderen. De website redactie beheert de overige website pagina’s.  
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- De Homepagina heeft een geheel ander gezicht gekregen. Home geeft (beknopt) 3 soorten 

nieuws: Vieringen, Berichten uit de Peper en Activiteiten.  

Audio- en livestreamingvieringen 
Sinds 12 april 2020 kunnen Pepermensen thuis audiovieringen be-

luisteren. Van april tot eind september namen we vieringen vooraf 

op. Mensen (van de Peper en daarbuiten) konden deze opname op 

zondag via de website beluisteren. Met veel dank aan onze Peper-

theoloog Nick Everts. Hij heeft, met eigen apparatuur en met hulp 

van een klein aantal Pepergangers, vieringen opgenomen, de au-

dio-opnamen bewerkt en op de website gezet. In september be-

sloot het bestuur de vieringen te laten live-streamen. In de periode 

van 27 september t/m 18 oktober heeft een extern bedrijf (Peter 

Beereboom) opname en uitzending van vieringen verzorgd. Vanaf 

25 oktober maken we gebruik van de streamingsfaciliteiten van 

Kerkomroep.nl.  De uitzendingen via Kerkomroep.nl zijn voorlopig 

alleen audio.  

Technisch beheer 
In 2020 zijn de onderhoudsafspraken t.b.v. de OVG-website met Nefkon (Jordy de Koning) verbeterd 

en vastgelegd in een nieuw contract (15 juli 2020). Nefkon heeft ervoor gezorgd dat de “look and feel” 

van de Homepagina en de nieuwe Nieuwsbrief  identiek zijn. Nefkon zorgde ook voor een aanmeld-

formulier op onze website. 

Forum 

Beheer aspecten 
Het beheer van het Forum is in handen van de Moderator. Moderator betekent hier discussieleider, 

iemand die erop toeziet dat deelnemers zich aan spelregels houden. Spelregels in het Communicatie-

plan. Een aantal spelregels blijken overbodig, omdat (felle) discussies niet plaatsvinden, lees ook vol-

gende paragraaf. Het beheer van Forum betreft vooral het initiëren of verwijderen van forums/onder-

werpen.  

Eerste ervaringen 
Bij de start van het Forum verwachtten we gespreksgroepen en discussies over actuele onderwerpen. 

Daar is eigenlijk niets van terecht gekomen. De praktijk van het Forum is heel anders. Tijdens de eerste 

lockdown ontdekten mensen het Forum. Men wisselde ervaringen uit over audiovieringen, de pasto-

raatsgroep plaatste gedichten en bemoedigende teksten. De werkgroep Einden der Aarde zette korte 

impressies op het forum van de impact van COVID-19 uit alle delen van de wereld. Helaas is het Forum-

gebruik ingezakt. Voor het merendeel van Pepermensen is de drempel om actief een bijdrage te leve-

ren (te) hoog.  
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Nieuwsbrief 

Nieuwsbrief Redactie 
Al in een vroeg stadium (voorjaar 2020) is Pepercomm begonnen met werving van redactieleden. Aan-

vankelijk doel: 6 redactieleden, die in koppels van 2 eens in 6 weken een Nieuwsbrief maken. De 

Nieuwsbrief heeft een frequentie van eens per twee weken. De eerste digitale Nieuwsbrief verschijnt 

op woensdag 5 augustus, geredigeerd door Margot van Belkum (Bureau van Belkum). Vanaf oktober 

onder redactie van de kersverse Nieuwsbrief redactie. De NB redactie bestaat uit twee leden van de 

Peperclipredactie (Marjoke Brenninkmeijer/Corry Broersma) en twee nieuwelingen (Marijtje van 

Duijn/Petra Elzes).  De zoektocht naar 2 nieuwe redactieleden heeft nog niets opgeleverd. Tijdens de 

eerste maanden heeft de redactie ondersteuning gekregen van Margot van Belkum.  

De redactie communiceert en redigeert in één ge-

zamenlijk (werk)document. Eén van de redactiele-

den is in lead, zij reageert op binnengekomen kopij, 

verdeelt taken onder redacteuren en zij houdt het 

overzicht. Marijtje van Duijn zorgt voor het uploa-

den van de Nieuwsbrief naar SiteOnline. De redac-

teuren vervullen bij toerbeurt de rol van eindredac-

teur. Elke redacteur is verantwoordelijk voor de 

haar toegewezen kopij. Als het nodig is overlegt zij 

met de inbrenger. Daarna begint zij met redigeren. 

Als het artikel klaar is neemt zij de eindbeslissing 

voor publicatie. De NB-redactie is ook verantwoor-

delijk voor het aanmaken en verzenden van 

Nieuwsbrief Specials. In de meeste gevallen betreft 

dit overlijdensberichten. 

In het Communicatieplan is een protocol opgenomen, dat communicatie bij overlijden van een Peper-

betrokkene regelt. De redactie heeft dit protocol recentelijk aangepast.  

Enkele eerste ervaringen 
De werkdruk voor de Nieuwsbriefredactie is hoog. Daarom vinden wij uitbreiding van de redactie 

noodzakelijk. Anders houden we het niet vol om eens per twee weken een Nieuwsbrief uit te brengen. 

Om de werkdruk enigszins behapbaar te houden hebben we (tijdelijk) de frequentie van een volledige 

Nieuwsbrief aangepast. Vanaf januari sturen wij eens in de vier weken een ‘complete’ Nieuwsbrief 

met negen berichten. In de tussenliggende periode verschijnt in de 2e week een Nieuwsbrief met al-

leen de vieringen. 

De Nieuwsbriefredactie heeft vanuit de Pepergemeenschap weinige reacties ontvangen. De reacties 

zijn wisselend, zowel (zeer) positief als ook negatief. Het format van de Nieuwsbrief heeft beperkin-

gen, bijvoorbeeld maximaal 3 artikelen per categorie. Beperkingen, die niet door alle Pepergangers 

worden gewaardeerd.  

Kerk in Stad 
In 2020 heeft Hans Tulp (correspondent voor Kerk in Stad) voor 23 KiS-edities een Peperbijdrage ge-

leverd. In Kerk in Stad publiceren wij informatie over komende vieringen. Soms aangevuld met infor-

matie over online vieringen. Elk jaar levert Hans Tulp een KiS artikel naar aanleiding van een interview. 

Meestal met iemand uit de eigen gemeenschap. Dat ging dit jaar niet door vanwege COVID-19.  
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Zondagsbrief/Liturgieboekjes 
De introductie van online (audio)vieringen heeft gevolgen voor de zondagsbrief en de liturgieboekjes: 

- De zondagsbrief – als apart inlegvel – hebben we niet meer. In het liturgieboekje vermelden 

we alleen de namen van voorbereiders c.q. mensen die meewerken aan de viering. Ook ver-

melden we de bestemming van de collectes van de betreffende zondag. Voor de overige me-

dedelingen op de zondagsbrief is nog geen plaats gevonden. 

- In de periode van bezoekersbeperking hebben we de liturgieboekjes in een beperkte oplage 

laten drukken (ca. 40 stuks). Sinds half december (= het begin van de strenge lockdown) laten 

we helemaal geen liturgieboekjes meer drukken. 

- Wel ontvangen alle leden van de Pepergemeenschap elke vrijdag per email het liturgieboekje 

voor de komende zondag (Peperpost). Gerard en Ineke Molenkamp verzorgen deze Peper-

post. Liturgieboekjes staan ook op het interne deel van de website. 

PR-groep 
Vorig jaar juni beëindigde de werkgroep Pepercomm haar werkzaamheden. Op dat moment waren 

aanpassingen op de website (t.b.v. de Nieuwsbrief) nog in volle gang. Pepercom heeft het gehele pro-

ject overgedragen aan Janneke Metselaar. De PR-groep heeft het werk aan de Nieuwsbrief en de di-

gitale omgeving voortgezet. Op 5 augustus 2020 verscheen de eerste digitale Nieuwsbrief, het nieuwe 

medium van en voor de Pepergemeenschap. Sinds augustus mogen maximaal 30 bezoekers een vie-

ring in de Peper bijwonen. Bezoekers zijn verplicht zich vooraf aan te melden. Voor de thuisblijvers 

bieden we de mogelijkheid om via onze website (Kerkomroep) een viering te volgen.  

Om bovenstaande mogelijk te maken heeft de PR-groep de website aangepast: 

- Onder Vieringen hebben we een aanmeldformulier beschikbaar gemaakt. Ook het coronapro-

tocol van OVG is op de website beschikbaar.  

- Onder Vieringen/Audiovieringen kunnen mensen een viering selecteren en beluisteren. 

De PR-groep heeft in 2020 slechts enkele promotieactiviteiten verricht: 

- In januari speelt de verkoop van het Pepergasthuiscomplex. De hoorzitting (december 2019) 

zit nog vers in ons geheugen. Samen met Ben Hanewinkel (toen voorzitter) is Hans Tulp (PR-

groep) betrokken geweest bij interviews en gesprekken met journalisten. Publiciteit heeft ef-

fect gehad: de verkoop is niet doorgegaan! 

- De PR-groep raakte betrokken bij de Kerstkaarten actie van Ase Hummel. Zij had ideeën om 

de kaartenactie als promotie voor de OVG te gebruiken. Een heel aardig idee! Op elke Kerst-

kaart staat het OVG logo en een link naar onze website. Bovendien is een deel van de op-

brengst voor onze gemeenschap.  

Gegevens- en Relatiebeheer 
Deze taken vallen onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het bestuur. In het hoofdstuk 

Gegevens- en Relatiebeheer (Communicatieplan) staat onder meer een procedure beschreven m.b.t. 

het up-to-date houden van Nieuwsbrief bestanden. Aan de uitvoering van deze procedure wordt in 

2021 nader invulling gegeven.  

Namens de PR & Communicatiegroep – Hans Tulp 
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