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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. Nu  een ruimere openstelling van de 

Pepergasthuiskerk weer mogelijk is, kunnen we langzamerhand weer terugkeren naar de oude situatie. 

Met het herziene protocol wordt beoogd op een zorgvuldige manier de nieuwe mogelijkheden bij de  

openstelling van de Pepergasthuiskerk te organiseren. Openstelling voor de vaste Pepergangers, 

openstelling voor de incidentele bezoekers, openstelling voor de toevallige passant. Openstelling 

kortom voor iedereen die daar behoefte aan heeft.  

 

Uitgangspunten en doelstellingen 

Na de lockdowns  zijn de corona maatregelen dusdanig versoepeld dat er weer door meer mensen 

vieringen bijgewoond kunnen worden.  

Maar nog steeds geldt: 

 

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. Het protocol staat ook vermeld op de OVG website https://ovg-web.nl/vieringen/ 

b. Aanwijzingen van vertegenwoordigers van de Pepergasthuiskerk worden opgevolgd.  

c. Bezoekers kunnen weer binnen komen via het hofje en via de deur aan de straatkant. 

d. Er is nog één vak gereserveerd voor bezoekers die de 1,5 meter afstand in acht willen blijven 

nemen. Dat is het vak aan de linkerkant achter het koor, gerekend vanaf binnenkomst bij de 

Peperstraat. In dit vak zijn de zitplaatsen nog steeds voorzien van groene stippen. Op de 

plekken met één groene stip mag slechts één bezoeker plaatsnemen. Op de plekken met twee 

groene 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. 

e. Er hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden. 

f. Er hoeft geen 1,5 meter afstand meer in acht genomen te worden. 

g. Er kan weer gebruik gemaakt worden van de garderobe en de toiletten. 

 

Bijwonen vieringen 

Met ingang van zondag 27 februari 2022 zullen de vieringen als volgt vorm gegeven worden: 

-Er zijn geen beperkingen aan het aantal personen dat de vieringen wil bijwonen.  

-Aanmeldingen via de OVG website zijn niet meer nodig.  

https://ovg-web.nl/vieringen/


-Er kan door de gemeenschap gezongen worden.  

Tijdens de vredeswens wordt uitsluitend gezongen, maar geeft men elkaar geen hand.  

Het looplied tijdens de viering van brood en wijn kan door iedereen worden meegezongen. Neuriën 

is niet meer nodig. 

-Bij de viering van brood en wijn wordt de matzes aangereikt door de deler. De matzes wordt 

vervolgens in de druivensap gedoopt. 

-De collectes worden weer gehouden op de manier zoals we dat altijd deden. 

-De vieringen in de Pepergasthuiskerk zullen tegelijkertijd te beluisteren en te bekijken zijn via de 
livestream (ovg-web.nl/vieringen/livestream-vieringen/. 
 

Koffie drinken na afloop van de viering. 

Na afloop van de viering kan men de kerk verlaten via beide uitgangen. Er is dan ook weer de 

mogelijkheid om koffie te drinken. Daarvoor geldt de volgende regeling: 

Kerkgangers die de kerk verlaten hebben via de straatkant gaan via de poort weer richting kerk. In de 

gang tussen koffiekamer en keuken worden koffie en thee geserveerd. In de koffiekamer of in de 

kerkzaal kan dat dan gedronken worden. 

Kerkgangers die de kerk verlaten hebben via de uitgang onder het orgel gaan niet rechtstreeks naar 

de koffiekamer, maar gaan ook via het hofje naar de ingang tussen koffiekamer en keuken.  

 

 

Bestuur Oecumenische Vieringen Groningen 

 
 


