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Vooruitkijken in hoop 
 

In januari wordt tijdens de traditionele nieuwjaarsrecepties vooruit gekeken op het nieuwe jaar. Dat 

gebeurt ook in onze kerken en geloofsgemeenschappen. Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan 

als het jaar van de Coronapandemie. Een behoorlijk staartje daarvan zal zichtbaar worden in 2021.  

Een bemoedigende bijbeltekst is Jeremia 29:11 “Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik 

heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” Die hoopvolle 

toekomst wordt voorafgegaan door de opdracht aan Israël om in het heden te bidden voor de stad 

waar ze zoveel moeilijkheden ervaren, erin te leven en zich in te zetten voor de bloei van die stad.  

 

Gebed: 

• Dank dat God ook aan ons een hoopvolle toekomst geeft  

• Bidt voor de bloei van de omgeving (de stad, de wijk, het dorp) waar wij in wonen 

• Bidt voor manieren waarop we ons mogen inzetten voor die bloei  
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Werkgelegenheid 
 

Deze week bidden we voor de werkgelegenheid in de stad. Arnhemmers in diverse sectoren hebben 

reden tot zorg. Ondanks de economische gevolgen van de coronacrisis van het afgelopen jaar, gaat 

het aan de ene kant relatief goed met de werkgelegenheid en zijn er sectoren die mensen zoeken 

(bron: Omroep Gld https://bit.ly/34coXAb). Anderzijds is het zo dat werknemers in de horeca, de 

winkels en kunst & cultuur moeilijk werk vinden in hun eigen vak en vaker moeten zoeken naar 

oplossingen als omscholing. 

 

We kunnen bidden: 

• Voor stadsgenoten die op zoek zijn naar werk omdat ze hun baan zijn verloren. Voor kracht en 

moed als dit proces anders loopt dan verwacht 

• Voor recent afgestudeerden in de cultuursector die een moeilijke en onzekere start meemaken 

• Voor sectoren als de gezondheidzorg, door een arbeidstekort is daar de werkdruk hoog 

 

https://bit.ly/34coXAb
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Arnhemse jongeren 
 

De lockdown heeft impact op ons allemaal. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat in de 

eerste lockdown vooral ook de mentale gezondheid van jongeren achteruit is gegaan. 

 

57% van de 18 tot 24-jarigen voelen zich vermoeider en somberder door de lockdown. Jongeren 

zeggen vooral last te hebben van stress door onzekerheid. Ook voelen ze zich eenzaam doordat 

de maatregelen sociaal contact moeilijk maken (Zilveren Kruis, oktober 2020). 

Jongeren in een onderzoeksgroep tussen 10 en 20 jaar konden zich een stuk minder goed 

verplaatsen in anderen en toonden minder empathie sinds de eerste lockdown inging. “Het zou 

kunnen dat dat komt doordat er zo veel op ze afkwam en ze zelf zo veel voelden, dat ze minder 

ruimte hadden voor de gevoelens van anderen” (Erasmus Universiteit, oktober 2020). 

 

• Laten we bidden voor onze Arnhemse jongeren, voor gezondheid, optimisme en veerkracht 

• Laten we bidden voor hun toekomst, voor perspectieven via sociale contacten, onderwijs en 

werkgelegenheid. Voor rust en geestelijk welzijn 
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Welzijnswerk in Arnhem 
 

Welzijnswerk is volgens de gemeente Arnhem alle “gesubsidieerde of via inkoop gefinancierde inzet, 

gericht op algemene voorzieningen die bijdragen aan het samen kunnen leven en participeren”. Door 

dit Welzijnswerk kan worden voorkomen dat problemen van inwoners verergeren en kan hulp 

dichterbij hen worden georganiseerd. In Arnhem is dit werk verdeeld over diverse organisaties: 

Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) voor het ouderenwerk, Stichting Rijnstad voor 

volwassenen, opbouwwerk en jeugdwerk. Wat het laatste betreft zijn ook AM Support,  Presikhaaf 

University en Youth for Christ actief. De betaalde organisaties werken samen met vrijwilligers en hun 

organisaties in de wijk. 

 

Gebedsonderwerpen: 

• dat de welzijnsorganisaties onderling een goede afstemming vinden in de samenwerking  

• dat bewoners en hun initiatieven centraler komen te staan 

• dat Youth for Christ wijsheid krijgt om op een juiste manier samen te werken en een goede 

verhouding vindt tussen geloof en welzijnswerk  

 

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt 

en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. 

De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2021 wordt de kalender gemaakt en verspreid  

door:  Wim  Bos  (Stadswerker  Koepelkerk),  Marieke  Meijer-Bernard  (Stadsklooster  Arnhem)  en  Rick  Jansen  (Villa  Klarendal). 
 

 

   Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl 


