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1 Organisatie 
 
Villa Klarendal bestaat uit:  
- de Christelijke Wijkgemeenschap Villa Klarendal 
- de Stichting Villa Klarendal. 
 
1.1 Dagelijkse leiding 
De dagelijkse leiding van Villa Klarendal ligt bij het visiesteam, dat in 2018 is gevormd. Het 
visieteam bestond in 2020 uit Else Gootjes, Rick Jansen, Kees Kerssies, Marc Klapwijk, Martha 
Leming, Sandra Ondaan en Marieke Renes. Verantwoordelijkheden van het leidinggevend team 
zijn: 
• Geestelijk leidinggeven aan de gemeenschap 
• Opstellen en uitvoeren van jaarplan en begroting 
• Coördinatie van alle activiteiten 
• Fondsenwerving 
• Administratie en verantwoording 
 
 
1.2 Bestuurlijke inbedding 
Het bestuur van de Stichting Villa Klarendal wordt gevormd door Wim Bos, Ingeborg Janssen en 
Gert Hutten. 
Villa Klarendal onderhoudt een vriendschapsband met de Koepelkerk (GKV) in Arnhem. Deze 
vriendschap komt tot uitdrukking in de samenstelling van het bestuur, waarvan de leden door de 
Koepelkerk zijn benoemd. Het bestuur ondersteunt het visieteam is alle verplichte zaken zoals het 
opstellen en uitvoeren van jaarplan en begroting, fondsenwerving en administratie en 
verantwoording. Het bestuur draagt de eindverantwoording voor deze zaken, maar in de praktijk 
werd het meeste in goed overleg met het visieteam uitgevoerd.   
 
1.3 Verantwoording 
Jaarcijfers en jaarverslag 2020 zijn vastgesteld door het bestuur en het visieteam van Villa 
Klarendal. Met dit verslag informeert de supervisiegroep de kerkenraad van de Koepelkerk Arnhem 
en legt verantwoording af over het gevoerde beleid. Uiteraard dienen de cijfers ook ter 
verantwoording en informatie aan alle overige gevers van Villa Klarendal. Het is ook een basis voor 
de ANBI-status van Villa Klarendal. 
 
 



2 Terugblik 2020 
 
 
Christelijke wijkgemeenschap Villa Klarendal 
 
2.1. Brunches 
De wekelijkse brunch is voor veel bezoekers het eerste moment waarop de christelijke 
wijkgemeenschap Villa Klarendal daadwerkelijk als gemeenschap wordt ervaren. We merken een 
groei in het aantal bezoekers. Gemiddeld wordt de brunch gedekt voor 40 personen en regelmatig 
moeten tafels worden bij gedekt voor ruim 50 bezoekers. De brunch en viering horen onlosmakelijk 
bij elkaar. En toch zijn ze helemaal los van elkaar. Er is een groep is die alleen komt voor de 
brunch. Dat is voor hen ook een soort viering. De brunch beschouwen we voor een deel als werk 
van de stichting, omdat daar mensen samen aan tafel gaan vanuit allerlei achtergronden en daardoor 
de leefbaarheid wordt bevorderd. Het grootste deel van de bezoekers komt zowel voor de brunch als 
de viering (ze komen niet voor brood alleen!). En enkelen komen alleen voor de viering. We geven 
mensen daar volledige ruimte voor.  
De brunch wordt wekelijks voorbereid door een praktisch team. Zij zorgen voor alle praktische 
aspecten rond de brunch. Door de inzet van dit team, dat bestaat uit ongeveer 15 mensen die 
regelmatig meehelpen, staat er om 11 uur een gedekte tafel klaar en is de ruimte na afloop van de 
brunch en later ook na de viering weer helemaal op orde. Sinds dit jaar is Sandra leidinggevende 
over dit team.  
 
2.2. Vieringen 
Per maand waren er drie of vier vieringen. De eerste zondag van de maand is gereserveerd voor een 
uitgebreidere brunch zonder viering. Op de 2e en 4e zondag (en ook de eventuele 5e zondag) waren 
er vieringen waarin de kinderen al snel naar de kinderbijbelclub gingen en de viering wat meer 
gericht was op de volwassen Villa Klarendaller.  
 
Die vieringen werden voorbereid door een speciaal vieringenteam, bestaande uit Else, Rick, Marc, 
Hilde, Sandra en Irene.  
 
2.3. Corona en de gevolgen voor de brunches en vieringen 
Eind februari werd bekend dat het coronavirus om zich heen ging slaan. We volgden dat op de voet. 
Begin maart bleek dat alle bijeenkomsten moesten worden afgezegd en werd een algehele lockdown 
afgekondigd. Dit betekende dat we vanaf maart geen brunch meer konden houden. De vieringen 
gingen wel door, via een digitale verbinding. Aanvankelijk alleen via Skype en Facebook Live. 
Later ontdekten we Zoom, waardoor we in staat waren om weer een vorm van gemeenschap en 
gezamenlijkheid tijdens de vieringen te ervaren. Dit hebben we gedaan tot aan de zomervakantie.  
De ruimte om weer bij elkaar te mogen komen vierden we op 30 augustus met een gezamenlijke 
picknick in Speeltuin De Leuke Linde. Daarna konden mensen zich wekelijks opgeven voor alleen 
een viering tussen 12:00-13:00 uur. Maximaal 20 mensen konden daar naar toekomen. Voor de rest 
bleven we vanuit het MFC Klarendal via Zoom en Facebook Live uitzenden, waardoor de vieringen 
een hybride karakter kregen: deels live, deels online, maar wel vanuit de vertrouwde zaal. Dit 
konden we voortzetten, totdat we opnieuw bericht kregen over de tweede lockdown. Dat gebeurde 
precies voor kerst, zodat onze kerstviering weer volledig online moest plaatsvinden. Voor veel 
mensen was dit een grote domper op het kerstfeestgebeuren, maar we mochten toch samen een 
mooie kerstviering hebben. 
  
 
2.3. Kinderbijbelclub 
Op de 2e en 4e zondag van de maand werd een kinderbijbelclub gehouden. Kinderen van de 
basisschoolleeftijd gingen dan tijdens de viering daar naar toe en hebben een eigen programma. Die 



bestond uit het zingen van kinderliedjes, het vertellen of naspelen van een bijbelverhaal en het 
creatief uitwerken van het verhaal. De leiding van de kinderbijbelclubteam was in handen van 
Marieke. Marijke, Sandra, Anneke en Digna ondersteunden haar daarbij. Vanwege de 
coronamaatregelen en ons besluit om vanaf september alleen beperkt vieringen te organiseren, heeft 
de kinderbijbelclub alleen in januari en februari gefunctioneerd.  
 
 
2.4. Bijbelstudies 
In 2020 was er op maandagochtend bij Irene thuis een bijbelstudie waar ongeveer tien mensen aan 
deelnamen. Enkele deelnemers daarvan wonen in het appartementencomplex waar ook Irene woont. 
Aan de hand van een boekje werd de bijbel bestudeerd. De deelnemers bereidden om en om een 
bijbelstudie voor. Aneta had hierover de hoofdleiding. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat 
deze bijbelstudie alleen in januari en februari doorging. 
Drie deelnemers organiseerden in plaats van deze bijbelstudie een apart online gebedsuur. Via 
whatsapp baden ze vrijwel wekelijks voor zaken rond Villa Klarendal of de wijken Klarendal en 
omstreken. 
  
 
Stichting Villa Klarendal 
 
2.5. Brood uitdelen 
Wekelijks kregen wij brood van bakkerij Hilvers, dat we mochten uitdelen aan mensen in de wijk. 
Ook hier was corona een spelbreker. Tot de zomervakantie lag dit helemaal stil. Na de 
zomervakantie kreeg participatiemedewerker de mogelijkheid weer te starten met de broodbank 
  
 
2.6. Samen werken in de wijk 
Twee keer in de maand waren enkele Villa Klarendallers op dinsdag betrokken bij de 
Landenkookgroep Klarendal: een al langer lopend project, waarbij wijk- en stadsbewoners uit 
allerlei culturen met andere wijkbewoners samen koken en zo de cultuur van de ander beter leren 
begrijpen. Ook die groep werd gegrepen door de coronamaatregelen, waardoor de maaltijden niet 
meer doorgingen. Dat werd opgelost door in het voorjaar te starten met “Heel Klarendal kookt…” 
waarbij wijkbewoners (ook leden van Villa Klarendal) samen met twee of drie anderen kookten, 
terwijl wat ze kookten en hoe ze kookten live werd uitgezonden via Facebook Live. Na de zomer 
werd een sociale catering gestart waarbij koks maaltijden kookten die werden uitgedeeld aan 
wijkbewoners die dat konden gebruiken. 
 
Een Villa Klarendaller was op persoonlijke titel lid van het Bewonersoverleg Klarendal waarin 
wijkbewoners samen beslissen waaraan het wijkbudget wordt besteed en meedenken over nieuw 
beleid dat de gemeente Arnhem of andere instanties willen voeren in de wijk;  
 
Regelmatig was een Villa Klarendaller ook betrokken bij het Kwartiermakersoverleg Klarendal/Sint 
Marten waarin vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties samenkomen om activiteiten 
en voorzieningen in de wijk in kaart brengen en zodanig samen te werken dat ook mensen met een 
beperking daaraan deel kunnen nemen.  
 
We zijn ook heel blij met de verdiepende samenwerking met het Inloophuis Sint Marten (onderdeel 
van de Rooms-Katholieke Eusebiusparochie). We hebben al ruim vijf jaar nauw contact met 
buurtpastor Ellie Smeekens en haar voormalige collega Geert Rozema. Mensen worden door hen 
doorgestuurd naar onze brunch en vieringen. Wij stimuleren onze bezoekers activiteiten van hen te 
bezoeken zoals de inloopochtenden op dinsdag- en donderdagochtend. Doordat we vaak met 
dezelfde mensen contact hebben, vindt er hulpverleningsoverleg plaats. Enkele activiteiten 



organiseren we samen. Dat gold in 2020 vooral voor de Paastasactie: een actie om buurtbewoners te 
stimuleren tijdens de 40-dagentijd geld en voedsel in te zamelen voor medewijkbewoners die 
weinig hebben. Dit jaar moesten we vanwege de coronamaatregelen uitwijken naar Pinksteren en 
deelden we in plaats van tassen met voedsel 250 cadeaubonnen uit.  
 
Met het inloophuis werkten we ook samen met het Stadsklooster Arnhem. We konden vanwege 
corona geen activiteiten organiseren. We hadden plannen voor een kloosterbezoek, enkele 
bijbelgesprekken rond christelijke feestdagen en een activiteit rond kerst. Alleen het laatste konden 
we nog iets opvangen door mooie gedichten op te laten hangen aan de ramen van buurtgenoten.  
 
We zijn ook blij met de samenwerking met Albert Heijn Klarendal. Driemaal per week mochten we 
het overgebleven brood ophalen en verdelen onder wijkbewoners. Dat is ook tijdelijk vanwege de 
coronamaatregelen gestopt. 
 
Aan het begin van de coronacrisis is een Coronahulpgroep gestart, bestaande uit vrijwilligers en 
professionals van de diverse wijkorganisaties. Rick was namens Villa Klarendal daarbij betrokken 
en was lid van de kerngroep. Wijkbewoners belden naar de hulptelefoon en werden geholpen door 
wijkbewoners. Deze hulpgroep heeft tot en met juni gefunctioneerd. In de loop van het jaar zijn 
diverse acties georganiseerd waaraan Rick en andere Villa Klarendallers meehielpen: uitdelen van 
attenties bij wijkbewoners, muziekoptredens op straat, een gezellig open buurt samenzijn. 
 
We merken dat we steeds meer als partner voor wijkorganisaties worden beschouwd. Naast de 
nauwe samenwerking waren er meer sporadisch contacten met wijk- en stadsorganisaties zoals 
molen de Kroon, De Wasplaats, basischool Kunstrijk (allen vooral rond de Paastasactie), Resto 
vanHarte Arnhem, Sportbedrijf Arnhem, Jongerencentrum De Mix, kinderwerk van stichting 
Rijnstad, Speelplaats De Leuke Linde, Huis van Puck, Kunstbedrijf Arnhem, Sociaal wijkteam 
Arnhem-Noordwest, Volkshuisvesting, café Caspar, De Wereldkeuken en het Team Leefomgeving 
Arnhem-Noordwest van de gemeente Arnhem. 
 
 
Overige interne aangelegenheden 
 
2.7. Externe samenwerking 
Villa Klarendal is naast de eerder genoemde contacten in de wijk in 2020 verbonden geweest met 
een aantal plaatselijke, regionale en landelijke netwerken. 
 
Plaatselijke en regionale samenwerking 
Villa Klarendal is aangesloten bij Hart voor Arnhem. Hart voor Arnhem is een platform voor 
Arnhem en omstreken waar kerken en christelijke organisaties elkaar ontmoeten – de kerkmuren 
voorbij. Dit platform promoot en ondersteunt de door de deelnemers ontwikkelde activiteiten en wil 
de veelkleurigheid van het Lichaam van Christus in zijn diversiteit onder de aandacht brengen. 
Ondersteuning is er ook voor landelijke initiatieven die lokaal worden opgepakt en uitgewerkt. Rick 
is regelmatig bij de bijeenkomsten voor leiders geweest en is in september gastheer geweest voor 
een van deze bijeenkomsten. 

Villa Klarendal maakt ook deel uit van het Pioniers Netwerk Arnhem e.o.: een "informeel netwerk 
van missionaire pioniers (kerkplanters, buurtpioniers, missionair werkers)", waarbij ongeveer 20 
pioniersplekken zijn aangesloten. Een mooie ontwikkeling, omdat toen wij van start gingen er nog 
geen ander initiatief bezig was.  

 

Landelijke samenwerking 



Landelijk waren we in 2020 aangesloten bij Urban Expression Nederland. Vanwege corona waren 
er minder activiteiten hiervoor, maar af en toe werd er een digitale bijeenkomst georganiseerd 
waarbij enkele visieteamleden meededen.  

 


