
 

  

 

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

1 2 3 4 5 6 7 
     Vrede 

 

 

 

 

Deze week herdenken wij ook in Arnhem de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en donderdag 

vieren we onze nationale bevrijdingsdag. Intussen zijn we met onze gedachten en gebeden betrokken 

op wat we nu horen over de verschrikkingen aan de andere kant van Europa. 
 

De Nederlandse bisschoppen hebben eerder al opgeroepen tot aanhoudend gebed voor vrede en 

gerechtigheid in de Oekraïne, met deze woorden: 

• dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen gaan kiezen in  

plaats van oorlog en geweld 

• dat mensenrechten gerespecteerd worden, burgers beschermd  

worden en slachtoffers worden opgevangen 

• dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt  

wordt aan verzoening en samenwerking in Europa 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

8 9 10 11 12 13 14 
Collegevorming 
 

In een tijd waarin de tweedeling in de samenleving steeds groter wordt en het maatschappelijk debat 

steeds harder, is het van groot belang dat wij ook bidden voor onze overheid en politici. Deze week 

doen wij dat voor het Arnhems stadsbestuur. Na de afgelopen gemeenteraadverkiezingen is het nu tijd 

om een coalitie te vormen; een plan te maken voor de komende vier jaar. Zes partijen zijn hierover in 

gesprek (GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en Volt). 
 

Laten we bidden: 

• om een stabiel stadsbestuur dat dienstbaarheid centraal stelt 

• voor wijsheid voor alle politici in onze stad, zowel bij het vormen van het coalitieakkoord als bij alle 

besluiten die zij de komende tijd voor onze stad zullen nemen 

• tegen de steeds groter wordende verdeeldheid en verschillen tussen kansarm en kansrijk 

• voor menslievendheid naar álle inwoners, waarbij vrijheid en gelijkwaardigheid worden 

gewaarborgd 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

15 16 17 18 19 20 21 
Natuurbeheer 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arnhem is een groene stad, gelegen in een bosrijke omgeving. Deze week staan we in onze gebeden 

stil bij de rijkdom die we hebben als het gaat om natuur in en om de stad, maar ook de uitdagingen die 

het beheer ervan met zich meebrengen. 
 

• we kunnen danken voor de groene plekken die ons lief zijn. Denk aan de Veluwezoom, Sonsbeek, 

Meinerswijk, het Immerloopark en vele andere kleine en grote plekken 

• de natuur in onze omgeving wordt o.a. beheerd door de gemeente, maar ook door instanties als 

Staatsbosbeheer, het Gelders Landschap en Natuurmonumenten. We kunnen bidden voor wijsheid 

in de beleidsvorming, dat beslissingen worden gemaakt met oog voor medemens en natuur 

• onze groene ruimte wordt gekoesterd en in stand gehouden door stadsgenoten die zich als 

vrijwilliger inzetten in parken, op stadsboerderijen en in wijken. Wij mogen bidden dat we als 

Arnhemmers oog hebben en betrokken zijn bij onze groene ruimte 

• tot slot kunnen we bidden dat onze groene ruimtes leerplekken mogen zijn waar kinderen en 

jongeren de waarde van natuur ontdekken 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

22 23 24 25 26 27 28 
Hemelvaartsdag 
 

God van hemel en aarde, hoopvol staan wij voor de opdracht om Jezus, die is opgevaren naar de 

hemel, levend te houden in ons midden. Om in woord en daad zijn voorbeeld na te volgen, en 

waarachtige getuigen te zijn van zijn boodschap. Schenk ons uw Geest van wijsheid en kracht en laat 

ons vandaag in Arnhem zien wat wij mogen doen om uw koninkrijk te ontdekken en te tonen.  

Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen 
 

God van hemel en aarde, ook in Arnhem mogen wij op pad om Jezus' boodschap waar te maken, om in 

zijn Geest mee te werken aan het goede nieuws voor onze stad. Moge onze ontmoeting met Jezus ons 

sterken, inspireren en bemoedigen om de dingen te doen die Hij ons heeft voorgehouden.  

Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen 

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 


