
 

  

 

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

3 4 5 6 7 8 9 
Vluchtelingen 
 

 

 

 

 

 

 
 

In Arnhem aan de Rijnkade liggen verschillende hotelboten waar vluchtelingen onderdak en hulp 

krijgen: een boot met mensen uit Afghanistan en twee boten met vluchtelingen uit Oekraïne. 
 

• we danken voor de mensen die zich bekommeren om vluchtelingen, en voor organisaties die het 

voortouw nemen: Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en het Leger des Heils 

• we bidden voor kracht voor de vluchtelingen en ook voor de achtergebleven familieleden, contact 

op afstand is vaak lastig en men weet niet altijd waar geliefden zijn 

• we bidden voor de jeugd die op de vlucht is, we bidden of God ze wil beschermen en ze veilige 

contacten wil geven om ze verder te helpen naar een eindpunt van de vlucht. We bidden voor de 

opvang van deze mensen, en bidden of God daar warmte en liefde geeft 

• laten we ook voor onszelf bidden en vragen wat we kunnen doen, hoe we handen en voeten 

kunnen geven aan ons geloof voor de mensen die gevlucht zijn en in Arnhem verblijven 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

10 11 12 13 14 15 16 
Energiearmoede 
 

Deze week willen we bidden voor alle mensen en gezinnen die moeite hebben om iedere maand rond 

te komen. Zij worden de afgelopen maanden geconfronteerd met hoge energielasten en kosten van 

brandstof. Laten we bidden… 
 

• dat de door de overheid toegezegde steun echt diegenen zal bereiken die dat nodig hebben 

• voor de mensen met relatief lage inkomens die voor hun werk met de auto moeten reizen en nu 

opeens hoge brandstofkosten hebben 

• dat iedereen toegang krijgt tot mogelijkheden om duurzamer te wonen en te reizen zodat we 

minder afhankelijk worden van het gebruik fossiele brandstoffen 

• dat we mogen omzien naar elkaar en elkaar helpen waar dat nodig is en kan 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

17 18 19 20 21 22 23 
Pasen 
 

We vieren deze week het feest van de opstanding. Van vernieuwing. De dood die is overwonnen. Ook 

in tijden van pandemieën en oorlogen, waarin de dood zo sterk naar voren komt, mag het feest er een 

zijn van innerlijke vernieuwing en verandering.  Jezus ging zelf door lijden heen om de overwinning te 

behalen. Dat lijden leek een nederlaag, maar bleek later het begin van de uiteindelijke victorie. In het 

huidige lijden mogen we vanuit Jezus’ eigen lijden uitzien naar het mooie dat komen gaat. 
 

Laten we bidden: 

• voor iedereen die lijdt onder de gevolgen van oorlog of ziekte, voor hen die hebben te maken met 

sterven en rouwen, voor mensen die lijden onder de zwaarte van het leven, voor ons allemaal… 

dat we hoop mogen putten uit het Paasverhaal 

• dat de hoop die wij als christenen putten uit de opstanding mag doorklinken in onze omgeving 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
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Thuiszorg 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Voorbij zijn de dagen dat wanneer je 65 werd, je kon verhuizen naar een verzorgingshuis.  Mensen 

blijven nu langer thuis wonen. Het is fijn als mensen lang zelfredzaam kunnen zijn maar vaak is daar 

uiteindelijk toch ook hulp bij nodig. Voor heel veel mensen is de wijkzuster een onmisbare hulp en niet 

zelden het weinige contact met de buitenwereld. Door tijdsdruk en hoge efficiëntie is er vaker geen tijd 

meer om te luisteren, te praten, mee te denken, problemen te signaleren en preventief naar 

oplossingen te zoeken. Volwaardige zorg staat flink onder druk maar niemand wil dat de 

wijkverpleegkundige gedegradeerd wordt tot een ‘rennende wasvrouw met burn-outklachten’. 

We danken deze week voor al die wijkverpleegkundigen die zich in Arnhem met hart en ziel inzetten. 
 

En we bidden: 

• voor wijsheid en inzicht voor de wijkverpleegkundige en dat de passie nooit verdwijnt 

• voor meer mensen met een hart voor de wijkverpleging 

• voor goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners en voor oplossingen om de 

bureaucratie aan te pakken 

• dat onze overheden goede keuzes maken en prioriteit geven aan de zorg voor thuiswonenden 

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 


