
 

 

 

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

28 29 30 1 2 3 4 
Kinderarmoede 

Eén op de acht kinderen in Arnhem groeit op in een gezin dat onder de lage-inkomensgrens leeft. 
 

“In Liefde zullen zij geleid worden” 
 

• bid dat het hart van ouders meer opengaat om hun kind lief te hebben, in armoedesituaties 

• bid dat alle online netwerken geblokkeerd worden als er maar één haar gekrenkt wordt van deze kleinen 

• bid dat de online straatcultuur van jongeren een cultuur van Eer wordt 

• bid dat kinderen en jongeren door de cultuur van verdeeldheid en armoede heen prikken en dat er een 

verlangen in hen ontvlamt naar echtheid en liefde 

• bid dat de geest van armoede verbroken wordt in kinderen en hun ouders 

• bid dat kerk en overheid gevoeliger worden voor lange termijneffecten van armoede 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

5 6 7 8 9 10 11 
Brandweer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De brandweer in Arnhem bestaat uit vier ploegen van achttien brandweerlieden, daarnaast werken er 

ongeveer 20 vrijwilligers. Er zijn twee kazernes: aan de Rietgrachtstraat en aan de Groningensingel.  
 

Samen met de politie en ambulance zorgen zij voor de veiligheid in Arnhem. Ze zijn er voor de 

hulpverlening, maar ook voor het voorkomen van branden. Door middel van voorlichting en training werken 

ze aan het voorkomen van brand en vergiftiging. Door gebed kunnen we het werk ondersteunen. 
 

• we danken voor de mensen die dit werk gekozen hebben. We vragen of God de gezinnen van deze 

mensen wil zegenen 

• de brandweer heeft naast de beroepsbrandweer ook een grote groep vrijwilligers in dienst. We danken 

dat deze mensen hun vrije tijd willen inzetten voor de veiligheid van anderen 

• de brandweer doet gevaarlijk werk, we bidden voor hun veiligheid en we vragen of God hen wil helpen 

en beschermen 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

december 2021



  

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

12 13 14 15 16 17 18 
Binnenstad 

De binnenstad kent een mix van wonen, werken, winkels en horeca. Het aantal mensen dat snel verhuist is 

behoorlijk hoog, vooral veroorzaakt door jonge bewoners die na hun studie naar elders vertrekken. Wensen 

van bewoners: verloedering voorkomen, de versteende straten groener maken en een schone en veilige 

leefomgeving. Door de verandering van winkelwensen verandert de binnenstad. 

Bidt: 

• dat bewoners goed kunnen wonen en dat de wensen door de gemeente worden ingewilligd 

• voor de veranderingen waardoor sommige straten verschuiven van winkel- naar woonbestemming 

• voor de goede samenwerking tussen organisaties in de binnenstad: Wijkplatform Arnhem6811, 

bewonersgroep Arnhems hart en City Centrum Arnhem 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

26 27 28 29 30 31 1 
Kerst 

Jesaja 9:5-6 - Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. 

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn 

heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in 

recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. 
 

Kerst, het kind is geboren. Wat hunkeren we naar zijn beloftes van vrede, recht en gerechtigheid. Wij als 

erfgenamen en zijn bruid mogen bidden voor de komst van die beloftes en ons ervoor inzetten dat die ook 

worden uitgewerkt in ons leven.  

 

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 

19 20 21 22 23 24 25 
Gevangenis 

Aan de oostkant van de wijk Malburgen staat de Penitentiaire Inrichting Arnhem. Deze gevangenis wordt 

ook wel de Blue Band Bajes genoemd vanwege de blauwe strepen op de gevel. Laten we deze week bidden 

voor de daar verblijvende gedetineerden: 
 

 
 

 

• dat zij gezond blijven, dat er niet weer een uitbraak van corona komt 

• dat zij groeien in geloof, hoop en liefde 

• dat ze onderling goed voor elkaar zijn 

• voor bescherming van hun gezin 

• dat het echte licht van het kerstevangelie mag doordringen in harten 

 

 


