
 

  

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

2 3 4 5 6 7 8 
GGD Gelderland Midden 
 

De GGD zit sinds de coronacrisis in een achtbaan. Was dat eerst vooral met het testen op corona, 

inmiddels is daar ook het vaccineren bijgekomen. De GGD verzorgd sinds vorige maand ook een 

miljoen vaccinaties voor mensen tussen 18-60 jaar met een medisch risico. 
 

• Bid voor een goed verloop van de vaccinaties, ook nu meer verantwoordelijkheid bij de GGD ligt 

• Bid dat de vaccinaties goed zullen aanslaan, vooral bij mensen met een medisch risico 

• Bid voor nieuwe medewerkers die in deze dagen aangenomen worden om de werklast te dragen 

• Bid voor de medewerkers die al langer bij de GGD werken. Kracht om door te gaan, en geduld 

om andere medewerkers op te leiden en te begeleiden 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

9 10 11 12 13 14 15 
Post- en pakketbezorgers 
 

We zien ze en toch vallen ze niet op. Hun oranje kleurt de straten en toch hebben we nog 

nauwelijks geapplaudisseerd voor deze vitale uitvoerders. Post- en pakketbezorgers verzorgen onze 

dagelijkse post en brengen ons de online bestelde pakketten. PostNL meldt dat de winst het 

afgelopen jaar gegroeid is. Een deel van de pakketpost is overgenomen door de veelal fietsende 

postbezorgers. Veel pakketbezorgers zijn ZZP’ers die in coronatijd te horen kregen dat hun tarieven 

werden verlaagd.  
 

• Dank voor het onzichtbare werk van post- en pakketbezorgers 

• Bidt voor manieren om onze dankbaarheid te tonen aan deze werkers 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

16 17 18 19 20 21 22 
Woningnood 
 

In Arnhem zijn duizenden extra woningen nodig om te voorzien in de huidige woonbehoefte. 

Daarnaast zal een betere doorstroming helpen bij passende en betaalbare woningen voor zowel 

ouderen als starters. Naast nieuwbouw in Schuytgraaf en op voormalige fabriekslocaties in de stad 

wil de gemeente de renovatie van woningen in de wijken van Arnhem-Oost ter hand nemen. De 

financiële ruimte bij de gemeente is beperkt terwijl prijzen en huren intussen hoog blijven en de 

wachttijden lang. 

 

 

Laten we bidden voor: 

• Creativiteit en daadkracht bij  

gemeente en corporaties 

• Politieke wil en steun vanuit  

rijksoverheid en provincie 

• Leefbare buurten en inwoners  

met een passend woonperspectief 
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Pinksteren 
 

Deze week vieren we Pinksteren. Feest van de Geest. Feest van eenheid en van inclusie. Sinds de 

uitstorting van de Heilige Geest is het ontvangen daarvan niet meer voorbehouden aan 

hooggeplaatsten, koningen of profeten. Iedereen die gelooft ontvangt de Geest en mag zich 

uitstrekken naar een Geest-vervuld leven. Een Geest die ons bekrachtigt. Die ons perspectief geeft 

op ons leven en op de wereld om ons heen.  
 

Ons gebed deze week verwoorden we met dat mooie lied:  

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht 

Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht 

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 


