
 

  

 

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

31 1 2 3 4 5 6 
Mensen in psychische nood 
 

Veel mensen in Arnhem zijn psychisch kwetsbaar en raken soms in een crisis. In psychische nood zijn is 

heftig en soms kan het moeilijk zijn om hulp te zoeken of te vinden. En als er dan geen vrienden of 

familie is dan is het ook erg eenzaam. Laten we bidden voor de inwoners van Arnhem die in nood zijn. 
 

• bid voor Gods liefde in het leven van mensen die in nood zijn. Dat de Heer ze mag omringen met 

Zijn Liefde 

• bid voor voldoende mensen om hen heen, dat ze mogen ervaren dat er iemand voor ze is om met 

ze mee te leven en een luisterend oor te hebben 

• bid voor hulpverleners en therapeuten en mensen die in de zorg werken, dat ze mogen verstaan 

wat er nodig is in het leven van mensen die in psychische nood zijn 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

7 8 9 10 11 12 13 
Arnhemse caféhouders 
 

 

 

 

 

 

 
Nog altijd zijn er beperkende maatregelen die het werk voor de caféhouders lastig maken en waardoor 

een deel van de beoogde klanten wegblijft. De periode van aanpassen en minder inkomen duurt lang. 

Niet alle horeca-ondernemers hebben het hoofd boven water kunnen houden, soms zijn 

familiebedrijven gestopt die eerder lang van generatie op generatie waren overgegaan. Ook voor de 

ondernemers die het wel hebben gered is het nog moeilijk. Het is lastig te begroten op veranderende 

omstandigheden en op dit moment moeilijk om genoeg personeel te vinden.  
 

Door gebed kunnen we het harde werk ondersteunen. 

• we danken voor de plekken die weer open zijn, voor de gastvrijheid en gezelligheid in de stad 

• we danken voor de oplossingen die God in deze periode heeft gegeven  

• we bidden voor het personeelstekort in de horeca, dat er invulling komt voor de vele vacatures 

• we bidden voor kracht om door te zetten en hulp bij moeilijke keuzes 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

14 15 16 17 18 19 20 
Journalisten in Arnhem 
 

 

 

 

 

 

 
 

Op verzoek bidden we deze week voor de journalisten in Arnhem en omstreken. Bij de soms 

hardnekkige zucht om bij te blijven via de sociale media, hebben we in Arnhem ook nog traditionele 

nieuwsbronnen als TV, radio en krant. Dagelijks nieuws krijgen we via De Gelderlander en RTV Arnhem, 

wekelijks via de Arnhemse Koerier. Dankzij het recent beschikbaar gekomen Mediafonds van de 

gemeente kon oa het nieuwsblog www.arnhemschecourant.nl nieuw leven worden ingeblazen. 
 

• laten we danken voor iedereen die voor ons in de journalistiek werkt: voor waarheidsvinding, voor 

gedrevenheid, voor kwaliteit 

• laten we bidden voor betrouwbare nieuwsberichten en voor wijsheid en nuance bij alle journalisten 

• laten we bidden voor freelancers, dat zij hun werk kunnen blijven doen en een eerlijk salaris krijgen 

• laten we bidden voor verstandige keuzes bij leidinggevenden, ook wanneer zij hebben te woekeren 

met tekort aan menskracht, geld of tijd 

• laten we bidden voor onszelf, voor rust en onderscheidingsvermogen, ook wanneer we last hebben 

van polarisatie of fake-news. 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

21 22 23 24 25 26 27 
Jeugdzorg 
 

Het aantal jongeren dat een beroep doet op specialistische jeugdzorg neemt toe. Dat zijn organisaties 

die jongeren opvangen als het niet goed met hen gaat. Sociale wijkteams houden zicht op jongeren. 

Waar het misgaat kan de Raad voor de Kinderbescherming een uitspraak doen op welke manier 

jongeren en hun ouders worden geholpen. De wachtlijsten voor jongeren in de knel waren eerder dit 

jaar nog erg groot. Vanaf juni is er vanuit het rijk veel geld naar Arnhem gekomen om dat op te lossen. 
 

Laten we bidden: 

• Voor jongeren in jeugdzorg in instellingen of pleegzorg, dat ze daadwerkelijk geholpen worden 

• Voor jeugdzorgmedewerkers, dat ze kracht en wijsheid krijgen om jongeren goed te begeleiden 

• Voor voldoende mensen, dat personeelstekorten verdwijnen en wachtlijsten heel snel verminderen 

• Voor de organisaties die in jeugdzorg werken, dat ze op de beste manier begeleiding kunnen 

bieden en dat er altijd op tijd hulp komt voor kwetsbare kinderen en jongeren 

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 

http://www.arnhemschecourant.nl/

