
Jaarplan 2019-2020  
voor Leef! Arnhem 
 
 
 
Inleiding 
Leef! bestaat inmiddels 9 jaar. Begonnen met niets, of beter gezegd: het verlangen om als christenen 
en buurtgenoten middenin de samenleving iets te betekenen. In je directe omgeving. Om je heen 
kijkend en zien wie je ontmoet en doen wat op je pad komt. Zo zijn er de afgelopen jaren 
verschillende dingen ontstaan. In persoonlijke contacten, in kleine ontmoetingen en in een aantal 
regelmatige vieringen. We vinden inspiratie in God en in elkaar, werkend van onderop: vanuit de 
relaties die we hebben en opdoen. In die ontmoetingen zitten vaak verrassingen en dingen waar we 
van leren. Het delen van je leven met elkaar, het kijken waar ieders gaven en verlangens liggen – we 
ontdekken veel met elkaar! We zien hier iets van Gods Koninkrijk in opbloeien en beschouwen het als 
een kadootje om dat te mogen meemaken en daaraan te mogen meewerken. Vanuit ons geloof gaan 
we er vanuit dat Jezus Christus in alle eenvoud van deze relaties werkt en ter sprake komt in zijn 
daden en woorden.  
 
In dit jaarplan geven we een overzicht van wat we nu krijgen en waar we op hopen voor de 
toekomst. Een flink aantal van onze activiteiten en contacten zijn ontstaan in Het Dorp, een 
Arnhemse wijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Door grote veranderingen daar, 
waaronder een veelvoud aan verhuizingen, wonen er nu minder mensen in Het Dorp dan voorheen. 
Het aantal Dorpsbewoners zit nu op 150 en de plannen van Siza voor het nieuwe Dorp zijn gericht op 
100 permanente bewoners met fysieke beperkingen. In verband met de nieuwbouwplannen zijn een 
aantal zaken voor de komende jaren nog niet helder. We willen ook in 2020 present blijven en onze 
daden en verlangens zijn gericht op het vinden van nieuwe wegen. 
 
Maandelijkse viering Het Dorp 
Elke eerste zondagmiddag van de maand is er een laagdrempelige christelijke viering in het KKC in 
Het Dorp. Er is ruimte voor ontmoeting, bezinning en een heerlijke maaltijd. We ontdekken een 
verlangen naar verbinding en naar zingeving. Naar aanleiding hiervan worden gesprekken op 
individuele basis gevoerd, soms tijdens de bijeenkomst, vaak ook daarna. Vanaf april 2020 hebben 
we een andere locatie nodig. Het KKC, ons vertrouwde gebouw, wordt dan afgebroken in verband 
met de nieuwbouwplannen in Het Dorp. Samen met Siza en de Protestantse Siongemeenschap wordt 
gezocht naar een oplossing. 
 
Huiskamer ‘De Ontmoeting’ 
We houden een ‘open huiskamer’ in Het Dorp. Een plek waar je zo naar binnen kunt rollen of lopen: 
voor een bakkie en een babbel, voor gezelligheid en gezelschap, voor ontmoeting en ontspanning. 
Voor dorpsbewoners en bewoners uit de omliggende wijken. Voor elkaar en met elkaar! Huiskamer 
De Ontmoeting is in het voormalig restaurant De Sleutel aan de Jachthoornlaan. Vanaf januari 2020: 
steeds de derde zaterdagmiddag van de maand, van 14:00 tot 16:00 u. In verband met de 
veranderingen, hebben we de frequentie verlaagd. 
 
  



Goedemorgengebed 
Elke maandagochtend, 7.00-7.30 uur doen we een korte lezing uit de Bijbel, overdenken we het in 
stilte en bidden we voor de wijk en de week. Voor onszelf, voor mensen die tekorten ervaren en voor 
de groepen en gemeenschappen van Leef! waar we onderdeel van uitmaken. Een goed begin van de 
week. Locatie: Integratiehuis, Van Eckstraat 1.  
 
LEV 
Leren, Eten en Vieren. Maandelijks komt een groepje van zo’n 10 mensen bij elkaar om samen te 
eten, daarna aan de hand van een gelezen hoofdstuk uit een inspirerend boek te praten en af te 
sluiten met een korte christelijke viering. LEV staat voor leven, eten en vieren.   
 
Gesprekken 
In de afgelopen jaren zijn vanuit diverse activiteiten veel contacten ontstaan met buurtgenoten. 
Regelmatig worden er individuele gesprekken gevoerd met mensen die dat graag willen. Over het 
leven. Over de zin. Over het geloof en over hoe die dingen kunnen samenhangen. Het is prachtig om 
in liefde te delen en het is mooi hoe heel verschillende mensen elkaar leren kennen en waarderen. Er 
gebeuren vaak moeilijke dingen in levens van mensen. Dan is het fijn om elkaar te ontmoeten en 
daarin ook wegen naar God te zoeken. 
 
Wijkwerk 
We stimuleren buurtgenoten om mee te doen aan activiteiten en organisaties in de wijk. We zijn 
aanwezig bij de maandelijkse kwartiertafel van stichting Rijnstad in t Huukske en onderhouden 
contacten met diverse afdelingen binnen Siza. Vanuit Arnhem in Dialoog is een enthousiaste eet- en 
gespreksgroep ontstaan. Jaarlijks is er met betrekking tot het kerkelijke werk overleg met de 
Diaconessenkerk, de Siongemeenschap en de Heilig Hartgemeenschap. 

www.leef-arnhem.nl 
 

Doe je mee?  
We staan bij de verschillende dingen die we doen altijd open voor nieuwe mensen die zich willen 
aansluiten. Wil je graag wat betekenen of je aansluiten bij een groep of een activiteit… van harte 
welkom! Heb je een ander idee… laat het ons weten!  
 
Wilt u overwegen om het werk (opnieuw) financieel te steunen? Voor onze activiteiten zijn we mede 
afhankelijk van sponsors. We zijn blij met een groep mensen die ons structureel of incidenteel steunt 
met giften. Om een goed en stabiel financieel beleid te voeren willen we de komende tijd de 
structurele giften bevorderen. 
 
Leef! is een stichting met twee locaties: Arnhem en Wolfheze. We hebben de ANBI-status. Uw giften 
zijn daarom aftrekbaar van de belasting. Op onze website kunt u de begroting vinden. Naast uw 
meeleven en gebed zijn wij blij met uw financiële betrokkenheid.  
 
Voor Arnhem kunt u uw gift t.n.v. Stichting Leef! overmaken op:  

NL94 RABO 0159 5399 86  
Voor Wolfheze kunt u uw gift t.n.v. Stichting Leef! overmaken op:  

NL51 RABO 0313 2464 75  
 
Bestuur Stichting Leef! Arnhem e.o.  
Jan-Martin Berghuis, voorzitter 
Wim Bos, penningmeester 
Annemiek Nijeboer, secretaris 

http://www.leef-arnhem.nl/


 

Totalen Totalen Totalen Totalen Totalen

jaarcijfers zijn van 1/7 tot 30/6

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Toelichting

INKOMSTEN (x € 1) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Vaste bijdragen 1.445           1.890           2.090           1.890           1.800           

Incidentele bijdragen 1.835           1.325           875              200              200              

Collecten 25                 1.008           

Bijdrage Stg Vrienden van Het Dorp 927              528              

Bijdragen Pioniersdag              300 

Totaal inkomsten 3.605€         4.142€         3.493€         3.098€         2.000€         

Totalen Totalen Totalen Totalen Totalen

jaarcijfers zijn van 1/7 tot 30/6

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Toelichting

UITGAVEN (x € 1) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Vaste maandhuur 3.656           3.642           3.008           2.711           2.110           

Totaal vaste kosten 3.656           3.642           3.008           2.711           2.110           

Catering 30                 

Inrichting ruimtes -               

Nieuwe initiatieven 110              

Kosten activiteiten (zie *Toelichting) 140              -               -               -               -               

Organisatie -               

Communicatie en PR 364              184              35                 118              100              Hosting website, drukwerk

Administratie 239              182              190              195              200              Bankkosten 

Diversen 290              100              172              61                 50                 Kerst presentjes

Overige kosten 893              466              397              374              350              

Totaal kosten 4.689€         4.108€         3.405€         3.085€         2.460€         

RESULTAAT (x € 1) 1.084-€         34€              88€              13€              460-€            

Totalen Totalen Totalen Totalen Totalen

jaarcijfers zijn van 1/7 tot 30/6

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Toelichting

*TOELICHTING ACTIVITEITEN 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Het Dorp Maandelijkse maaltijd en viering 1.783           1.787           1.625           1.976           1.900           Huur: 11*173, na april onduidelijk

Het Dorp koffiemiddag 1.873           1.855           1.383           735              210              Huur 2019: € 0,- Huur 2020: 6*€35,-

Totaal tbv activiteiten 3.656€         3.642€         3.008€         2.711€         2.110€         


