
 

  

 

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

30 31 1 2 3 4 5 
Veiligheid 

 

De gemeenteraad bespreekt deze maand de perspectiefnota, waarin de ambities van de gemeente 

voor de komende jaren staan. Zoals deze: ‘Buurtwerkers, jongerenwerkers, docenten en middenstanders 

trekken regelmatig aan de bel om met ons te bespreken hoezeer toenemende criminaliteit hun inzet voor de 

Arnhemmers dwarsboomt. Wijkveiligheid krijgt te maken met steeds grotere opgaven. Politie en justitie zien 

een toename in de georganiseerde misdaad. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel waarschuwt ons over 

de ernstige situatie in Arnhem en vraagt om een gedegen aanpak.’ 
 

Bidt voor: 

• een goede samenwerking tussen gemeente, politie en het OM (de veiligheidsdriehoek) 

• de burgemeester die verantwoordelijk is voor de veiligheid in de hele regio 

• goede besluiten in de raad, die de veiligheid in de stad versterken 
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De Bieb 

 

 

 

 

 

 

 
Deze week bidden we samen voor Rozet. Naast dat Rozet de bibliotheek huist, organiseert men 

daar samen met partnerorganisaties allerlei culturele en educatieve activiteiten voor Arnhemmers, 

zoals taalcafé’s, stadswandelingen, lezingen en activiteiten rondom zingeving. 
 

We mogen bidden: 

• Dat de activiteiten van Rozet mogen bijdragen aan de bloei van de stad 

• Dat jonge en oudere Arnhemmers hier hun vaardigheid in de Nederlandse taal mogen 

vergroten, en daarmee zich toegerust voelen om mee te doen in de maatschappij. 

• Voor de werknemers, vrijwilligers en voor de werkervaringsplekken 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

13 14 15 16 17 18 19 
Stadsvernieuwing 3.0 

 

Vijf wijken in het oosten van Arnhem, Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het 

Arnhemse Broek, kennen sociale problemen zoals armoede en taalachterstand in combinatie met 

overlast en criminaliteit in de wijk. De gemeente Arnhem wil dit met diverse partijen de komende 

18 jaren (een nieuwe generatie) gaan aanpakken via een grootscheepse stadsvernieuwing. 
 

Laten we bidden: 

• dat deze aanpak zal helpen om de problemen structureel aan te pakken 

• voor kerken en organisaties in deze wijken, dat ze ontdekken hoe bij deze aanpak aan te haken 

• wijsheid bij ambtenaren om de juiste keuzes te maken 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
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Huis der Provincie 

 

Veel van wat in onze stad en regio gebeurt heeft te maken met wat in ons provinciehuis wordt 

besloten en uitgevoerd. Dan gaat het bijvoorbeeld over: ruimtelijk ontwikkeling & milieu, energie & 

klimaat, openbaar vervoer, economie en cultuur. Laten we deze week danken en bidden voor: 
 

• de Commissaris van de Koning, dhr. Berends, en voor de Provinciale en Gedeputeerde Staten 

voor goede samenwerking, goede beslissingen en goede controle 

• de 1.500 medewerkers bij de provincie Gelderland 

voor wijsheid, betrokkenheid, creativiteit en werkplezier 

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 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

20 21 22 23 24 25 26 
Asielzoekers & Statushouders 

 

In Arnhem hebben we twee AZC’s, enkele opvangplekken voor minderjarige asielzoekers en 

diverse organisaties die zich langdurig inzetten voor integratie en participatie van statushouders 
 

• laten we bidden voor nieuwkomers, voor hulpverleners, voor vrijwilligers, voor ons allen 

• dat men zich welkom voelt en voor besef dat integratie van twee kanten moet komen 

• voor goede wetgeving en ondersteuning vanuit de (gemeentelijke) overheid 

• dat herstel optreedt bij vlucht-trauma’s en rouw, voor rust als situaties nog onzeker zijn 


