
Sandra Ondaan – JOhannaStraat
“Mijn tante Lies die vanaf het begin bij Villa Klarendal komt, haalde me een keer naar 
binnen en ik ben nooit meer naar buiten gegaan! Het voelt als thuiskomen, ik voel me 
opgenomen. En voor de Heer natuurlijk. Ik heb ook mijn zusje en broertje meegenomen. 
Villa Klarendal geeft mij een gevoel van samen zijn met een gezellige sfeer, naar elkaar 
luisteren en elkaar helpen. Als er hulp nodig is dan ben ik er bij! Ik ben overal bij, eigenlijk.”

villa klarEndal DooR ZeFaNJa HoogeRS

villa klarendal is een lokale christelijke wijkgemeenschap. vanuit hun identiteit willen zij 
als wijkbewoners actief werken en meehelpen aan de leefbaarheid van de wijk. Zij  willen 
wijkbewoners helpen hun eigen talenten te ontdekken en in te zetten, waardoor ze min-
der afhankelijk worden van anderen. villa klarendal wordt ondersteund door de koepel-
kerk, maar hun activiteiten worden ondertussen grotendeels mogelijk gemaakt door giften

en vooral door vrijwilligers. 
villa klarendal begon ooit in een eigen pand aan de klarendalseweg, maakte daarna ge-
bruik van ruimtes in het voormalige wijkcentrum aan de rappardstraat en houdt onder-
tussen haar diensten in mFc klarendal. villa klarendal is 10 jaar verder! tijd om een kijkje 
te gaan nemen tijdens hun jubileumfeest. 

niEnkE van dEr lEi - JavaStraat
“Ik werd getipt met ‘Dat is iets voor jou’ dus nog op de oude locatie aan de Klarendalseweg 
ging ik eens kijken voor koffie en creativiteit. Later ging ik ook naar de brunch op zondag-
ochtend, maar niet naar de dienst. Ze accepteren me zoals ik ben en zijn aan me gewend.”
“Op de oude locatie heb ik een tijdje bij de creche geholpen. Nu is er vraag bij de Kinder-
bijbelclub, maar dat zou ik raar vinden omdat ik het niet kan uitdragen. Ik heb weinig 
met geloof, maar meer met het sociale gebeuren. Villa Klarendal geeft mij structuur en ik 
heb er mijn plekje in de wijk meer door gevonden. Ik heb zelfs vrienden gemaakt.”

irEnE nOtEn – tUinStraat (SPOOrhOEk)
“Van huis uit ben ik protestants (Suriaams Antilliaanse achtergrond, leeft sinds 1987 in 
Nederland, red.), maar in Nederland was ik nooit in de kerk geweest. Ik had er wél be-
hoefte aan. Villa Klarendal voelt niet als een kerk, met van die banken. Dat vind ik niets. 
Ik ben vanaf het begin erg betrokken bij de Villa omdat het leuk is; beter dan thuis.” 
“Voor iedere brunch en koffie op de zondagen doe ik de boodschappen én ik help ook 
bij uitgifte iedere dinsdag van de broodbank (iemand anders haalt het brood bij lokale 
ondernemers, red.) en de voedselbank. De Bijbelstudie die Villa Klarendal organiseert, is 
bij mij thuis. Afgelopen juli heb ik met Christelijk laten dopen. Als baby was ik me er niet 
van bewust, dus nu is het veel belangrijker voor me. Ja het neemt veel tijd in beslag, 
maar met en voor mensen bezig zijn is geen probleem.”

“Ze accepteren me zoals ik ben”
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hEnk ZEEën – atJEhStraat
“Villa Klarendal is een goede instelling. Het is minder rumoerig in de wijk, mensen 
hebben om naar toe te gaan. Vroeger ging ik naar de zondagsdienst, maar ik ging 
uiteindelijk toch liever naar voetbal. Ik wil wel weer terug komen, voor bijvoorbeeld de 
broodmaaltijd. Ik eet hier ook eens per maand en ga ook drie keer per week naar het 
Inloophuis. Of ik gelovig ben? Meer en minder…”

“Vroeger ging ik naar de zondagsdienst, maar 
ik ging uiteindelijk toch liever naar voetbal”

tOnniE StOkS – klarEndalSEWEG
“Ik was tot op het allerlaatste parochiaan bij de Sint Janskerk. In de Martinuskerk (de 
enige Katholieke kerk die nog dienst heeft, red.) voelde ik me niet thuis. Bij Villa Klaren-
dal kom ik nu drie jaar; ik ben overgehaald, de vreemde stap gezet, gegaan en gebleven! 
De dienst op zondag is niet zo streng zoals ik de kerk. Ik ben het lachebekje! En dat kan 
hier; tijdens de dienst kunnen we meepraten over de Bijbelse verhalen en dat geeft je 
dan ook nog inzicht. Ik vind het een bevredigend alternatief.” “Ik help veel, omdat ik graag 
onder de mensen ben. Eerst hielp ik iedere zondag tijdens brunch en dienst, maar nu is 
er een rooster omdat de taken onderling een beetje verdeeld moeten zijn. Ik help ook met 
brood uitdelen, omdat ik weet wat het is om weinig te hebben. Mededogen ja, zo ben ik.”

adriE WarriS – talmaPlEin
“Ik ben vooral afnemer eigenlijk, bij de broodbank bijvoorbeeld. Ik ga ook vaak naar de 
koffieinloop in het Inloophuis Sint Marten en eten bij het Kruispunt op de Spoorweg-
straat voor een euro. Maar ik ben wel gelovig en zondag na de dienst help ik mee met 
opruimen. Voorheen woonde ik in Velp en kwam ook al bij Villa Klarendal; het is een 
gemoedelijke gemeenschap.”

“Het is een gemoedelijke gemeenschap”

“Ik ben het lachebekje! En dat kan hier”“Villa Klarendal voelt niet als een kerk, 
met van die banken. Dat vind ik niets”

“... naar elkaar luisteren en elkaar helpen”

het jubileum werd ruim bezocht; zo’n honderd mensen kwamen op het feest af. met 
een springkussen voor de kinderen, workshops, (kinder-) voorstellingen en een rijk buf-
fet was het een gemoedelijke dag, mede mogelijk gemaakt door lokale ondernemers 
(Sigarettenwinkel Simone, mert market, yollarbasi market, bakkerij holleman, de bakbar, 
Wijnkoperij Pangkarra, Pizzeria ’t klavertje, Zuijders delicatessen, albert heijn, de bloe-
menwinkel) en andere vrijwilligersorganisaties (leuke linde en resto van harte). 


