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We vieren deze week het feest van de opstanding. Van vernieuwing. De dood die is overwonnen. 

Juist in deze tijd waarin de dood zo sterk naar voren komt en wij ons vanwege de corona-

maatregelen opgesloten voelen, mag het feest er een zijn van innerlijke vernieuwing en 

verandering. Jezus ging zelf door lijden heen om de overwinning te behalen. Dat lijden leek een 

nederlaag, maar bleek later het begin van de uiteindelijke victorie. In het huidige pandemie-lijden 

mogen we vanuit Jezus’ eigen lijden uitzien naar het mooie dat komen gaat. 
 

Laten we bidden: 

• Voor iedereen die door Corona is geveld of daarvan de gevolgen ervaart. Dat men hoop mag 

putten uit het Paasverhaal 

• Dat de hoop die christenen putten uit de opstanding mag doorklinken in de eigen omgeving 
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ZZP’ers 
 

Ook in Arnhem zijn er veel ZZP’ers (Zelfstandigen zonder personeel), veel van hen vanuit een 

bewuste keuze en vaak ook met voldoende werk en inkomsten. Er is ook een groep die daar minder 

voor gekozen heeft en gedwongen door ons economische systeem hierin terecht is gekomen. 

ZZP’er zijn kent veel voordelen, maar ook onzekerheden m.b.t. inkomsten. Een grote groep is 

getroffen door de Coronacrisis omdat ze hun winkel/kapperszaak/praktijk etc. moesten sluiten. 
 

Laten we bidden voor de ZZP’ers in Arnhem: 

• dat ze fijn werk hebben dat bij ze past 

• dat ze in dat werk betekenisvolle relaties mogen hebben en goede ontmoetingen 

• dat ze bij terugval van inkomsten voldoende steun mogen vinden om deze tijd door te komen 

• dat ze als ze veel alleen thuis moeten werken niet vereenzamen in hun werk 
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Eenoudergezinnen 
 

Ongeveer 8% van de Arnhemse huishoudens is een eenoudergezin. De  

meeste van deze gezinnen ontstaan na een scheiding. Het kan ook een  

gevolg zijn van het overlijden van een van de ouders of een bewuste  

keus voor alleenstaand ouderschap. In veel gevallen is er een stabiel  

gezin. Soms zijn er grote problemen. 
 

We kunnen danken voor toewijding en liefde van ouders, en daarnaast bidden voor: 

• Kinderen in eenoudergezinnen met financiële problemen (1 op de 6) 

• Gezinnen waar verdriet en rouw is vanwege afwezigheid of verlies van een van de ouders 

• Alleenstaande moeders of vaders die lijden aan stress of eenzaamheid 
 

Veel alleenstaande ouders liepen op hun tandvlees toen vanwege de lockdown scholen en 

kinderopvang waren gesloten. Laten we de helpende hand bieden waar we kunnen en laten we 

bidden voor deze gezinnen: voor herstel, voor bescherming en voor rust. 
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Marktkooplui 
 

Op de Arnhemse markten mogen sinds december nog alleen voedingsmiddelen worden verkocht. 

Ondernemers met non-foodartikelen mogen hun waren nu niet uitstallen. Marktmanager Marc 

Schoonebeek in De Gelderlander:  
 

‘We hebben elkaar allemaal nodig, een goede markt als die in Arnhem floreert bij diversiteit en een 

uniek aanbod. Die lockdown heeft dramatische gevolgen voor de toestand op de markt. Op de 

markt in het centrum missen we nu bij elkaar 42 ondernemers. Vooral op de vrijdag is het armoe 

troef, één grote gatenkaas. Op zaterdag zie je het effect wat minder, want dat is vooral een markt 

voor voeding. Maar bij de Drieslag in Malburgen in Arnhem-Zuid is het beeld weer heel triest. Van 

de 32 ondernemers zijn er 16 afwezig.’ 
 

• Laten we deze week bidden voor de marktkooplieden. 

 

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 


