
 

 

 

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

29 30 31 1 2 3 4 
Pleegzorg 
 

Kinderen horen thuis op een veilige manier op te  

groeien. Dit kan helaas niet altijd. In Arnhem groeien  

bijna 200 kinderen niet bij hun biologische ouders op:  

in pleeggezinnen, vaak ook voor langere tijd. Het is  

niet alleen moeilijk als je niet thuis kunt blijven wonen,  

een kind draagt ook vaak trauma’s of andere negatieve  

ervaringen met zich mee. Gelukkig wordt er veel  

ingezet om ook hen een goede en vrolijke jeugd te  

geven.  
 

Laten we bidden dat: 

• pleegkinderen zich veilig voelen op de plek waar ze wonen 

• de mensen om hen heen goed luisteren en hen echt kunnen helpen 

• er zo veel mogelijk wordt toegewerkt naar terugkeer naar huis 

• er meer pleeggezinnen gevonden worden (voor weekenden of alle dagen), zodat alle kinderen die 

opgroeien in een onveilige situatie een veilige plek kunnen krijgen 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

5 6 7 8 9 10 11 
Pinksteren 
 

Deze week vieren we Pinksteren. Feest van de Geest. Feest van eenheid en van inclusie. Sinds de 

uitstorting van de Heilige Geest is het ontvangen daarvan niet meer voorbehouden aan 

hooggeplaatsten, koningen of profeten. Iedereen die gelooft ontvangt de Geest en mag zich 

uitstrekken naar een Geest-vervuld leven. Een Geest die ons bekrachtigt. Die ons perspectief geeft op 

ons leven en op de wereld om ons heen.  
 

 

 

Ons gebed deze week verwoorden we met dat mooie lied:  
 

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. 

Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

12 13 14 15 16 17 18 
Tussen wal en schip 
 

Ook onder Arnhemmers zijn er mensen die hulp of zorg kunnen gebruiken, maar tussen alle systemen 

en indicaties vallen, waardoor die benodigde hulp er moeilijk komt.  
 

Laten we bidden: 

• voor deze stadgenoten, dat ze de moed niet opgeven en hun hulpvraag blijven stellen 

• voor hulpverleners en de wijkteams dat ze de problemen herkennen en creatief durven te zijn en 

oplossingen weten te vinden 

• voor beleidsmakers en politici dat ze echt buiten de systemen en lijntjes durven te denken en de 

schotten die er zijn opheffen 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
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Verdraagzaamheid 
 

We bidden deze week voor vrede in de wijken van Arnhem en voor aandacht voor elkaar. 
 

• Voor mensen in de wijken waar iedereen dicht op elkaar leeft. Dat we verdraagzaam zijn en ook 

rekening houden met elkaar, nu de zomer weer aanbreekt en de deuren en ramen open staan 

• Voor iedereen die slecht tegen geluid kan, dat ze de rust mogen vinden die ze nodig hebben 

• Voor de jongeren dat ze zich vrij voelen om het leven te vieren en ook rekening houden met 

anderen 

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 
Arbeidsmarkt in Arnhem 
 

Arnhem kent momenteel een krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn veel banen en weinig mensen die deze 

banen kunnen vervullen. Mensen die al langer aan de kant staan van de arbeidsmarkt, zijn daardoor 

minder kansrijk. De gemeente Arnhem investeert juist nu in werk, zodat Arnhemmers in een kwetsbare 

positie zo veel mogelijk en zo goed als mogelijk een (door)start krijgen op de arbeidsmarkt.  
 

Bidt voor: 

• Organisaties die langdurig werklozen helpen de weg naar werk te vinden: Activerend werk, 

Arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor en het Werkgeversservicepunt. Dat er oog is voor de 

mogelijkheden en talenten van mensen 

• Werkgevers, dat ze de bereid zijn moeilijker plaatsbare mensen ruimte te geven 


