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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
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Voedselbank 
 
De lokale voedselbank Arnhem bedient in de stad zo’n 850 huishoudens die onder de 
armoedegrens leven met voedselhulp, waarvan 450 in de voedselbankwinkel en de rest via 
uitgiftepunten verspreid door de stad. Daarnaast heeft de voedselbank Arnhem ook een 
distributiecentrum, deze levert voorraad aan omliggende lokale voedselbanken. Al deze 
werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers, in totaal zo’n 450.  
 
Wij kunnen: 
• Danken voor het belangrijke werk dat de voedselbank doet in de stad, zowel als het gaat 

om het aanbieden van voedsel aan mensen als het tegengaan van voedselverspilling 
• Danken dat sinds kort vanwege de versoepelingen de voedselbankwinkel weer open is 
• Bidden voor alle vrijwilligers en voor de coördinatie van het werk dat gedaan moet worden 
• Bidden voor klanten van de voedselbank 
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Klimaat in de stad 
 
Het klimaat verandert. We hebben te maken met hetere zomers, langdurige droogte en 
extremere buien. In het heuvelachtige Arnhem-Noord is er steeds vaker wateroverlast door al 
het regenwater dat tijdens een hoosbui naar de lagergelegen stadsdelen stroomt. Daarnaast is 
er in noord vooral zandgrond, waardoor er sneller sprake is van droogte. Droogte is bijzonder 
slecht voor de natuur en kan verzakking van huizen en wegen tot gevolg hebben. In Arnhem-
Zuid vormt hoog water vooral een risico. Wateroverlast kan ook daar veel schade aan wegen 
en huizen veroorzaken. Door de toenemende hitte kunnen mensen ook slechter slapen, is 
men minder productief en worden o.a. ouderen in hun gezondheid bedreigd. 
 
• In samenleving en politiek is ook in Arnhem discussie over de mate van aanpassing aan het 

veranderende klimaat. Laten we bidden voor wijsheid en daadkracht  
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Leerkrachten 
 

In deze laatste week voordat alle scholen vakantie hebben bidden we voor juffen en meesters, 
voor docenten en ondersteunend personeel en voor directies en besturen van de Arnhemse 
scholen. In Regio Arnhem werken circa 15.000 mensen in het onderwijs. Na een intensief 
schoolseizoen met vaak wisselende mogelijkheden dragen we hen op aan God. 
 

• We zijn dankbaar voor wat de Arnhemse leerkrachten hebben betekend voor de kinderen 
• We zijn verwonderd over de grote flexibiliteit en extra inzet in het afgelopen schooljaar 
• We vragen onze God voor herstel voor diegenen voor wie het heel zwaar is geweest 
• We vragen voor al het schoolpersoneel om een zomervakantie met voldoende rust  
• Dat zij extra veel mogen ontvangen om van te genieten 
 

Wij bidden dat en wensen hen dat toe! 
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Vakantie 
 

Eindelijk. De schoolvakantie breekt aan. Na een lang seizoen, met een lange lockdown, met 
iedereen thuis. Je welverdiende vakantie. Zeker dit jaar. Gaan we toch weer naar het 
buitenland? Of blijven we nog een jaartje in eigen land? We vergeten snel de groep die alleen 
naar “Zu Hause” of “Balconia” kan gaan: geen geld om op vakantie te gaan. Mooi dat er 
mensen zijn die zich inzetten voor kinderen van die groep, zoals Jeugdland in Arnhem. 
 
 
 
 
 
Bidt voor: 
• Een goede vakantietijd, dat er verfrissing en  

vernieuwing mogelijk is 
• Christenen, dat ze in de rust tijd kunnen nemen 

voor God 
• Gezinnen die niet op vakantie gaan, dat ze toch 

samen een fijne tijd te hebben 

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 


