
 
  

 

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

3 4 5 6 7 8 9 
Arnhemse politiemensen 
 

Laten we deze week danken en bidden voor onze politiemensen in stad 
en regio. De Arnhemse politie is georganiseerd binnen het district  
Gelderland-Midden. Daarbij is een flexteam voor urgente problemen  
en zijn ook de wijkagenten werkzaam. Het principe is: 1 wijkagent per  
5.000 inwoners. De 30 wijkagenten die Arnhem heeft zijn voor inwoners, 
ondernemers en organisaties het aanspreekpunt. Ze onderhouden contacten, participeren in 
netwerken om de veiligheid te bevorderen, organiseren en coördineren de bijdrage van de politie en 
signaleren onveiligheid en criminaliteit in de wijk.  
 

Gericht kunnen we bidden voor: 
• de veiligheid in onze wijken en buurten 
• de benodigde aandacht voor jongeren die kans lopen om af te glijden in de criminaliteit 
• effectieve wegen tegen ondermijning van de vrede (bv bij drugs-/wapenhandel en witwaspraktijken) 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

10 11 12 13 14 15 16 
Ons dagelijks brood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze week bidden we voor ons eten. We staan daarbij stil bij iedereen  
die betrokken is bij het verbouwen, verhandelen, distribueren en  
bereiden van onze dagelijkse kost. 
 

• voor boeren in Nederland – en voor hen die (soms) ver buiten onze grenzen ons eten verbouwen 
• voor de kleine bedrijven die hun brood verdienen met ons eten – en voor de grote companies 
• voor de medewerkers die wij tegenkomen als wij boodschappen doen – en voor de Voedselbank 
• voor huisvrouwen en -mannen die voor ons koken – en voor de koks in de Arnhemse horeca 
• voor onszelf: voor al die keren dat wij dachten dat het allemaal zo vanzelfsprekend is 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

17 18 19 20 21 22 23 
Toerisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens deze zomerperiode bidden we voor het toerisme in de stad. We kunnen bidden voor de horeca 
en voor de toeristische sector; die nog steeds kampen met financiële moeilijkheden en 
personeelstekorten. We bidden voor mensen die in de horeca werken en werkdruk ervaren als gevolg 
van personeelstekort. 
 

We mogen bidden voor die plekken die tijdens de vakantieperiode druk zijn in onze stad. Denk aan de 
binnenstad, Burgers Zoo en musea, hotels en campings. Dat dit veilige en gastvrije plekken mogen zijn. 
 

Tot slot kunnen we bidden voor een groot aantal stadsgenoten (en in het bijzonder kinderen die 
zomervakantie hebben) voor wie op vakantie gaan geen mogelijkheid is, en voor wie de 
vakantieperiode moeilijk is. 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
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Arbeidsmigranten in Arnhem 
 

Arbeidsmigranten komen de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege slechte woonomstandigheden of 
doordat ze overlast in de buurt veroorzaken. Andere gegevens: 
• het merendeel komt uit Polen, het aantal Roemenen en Bulgaren neemt toe 
• zes op de tien is man 
• het merendeel heeft de leeftijd tussen 25-35 jaar 
• de meesten werken via een uitzendbureau, in de landbouw, visserij en de industrie 
 

Gebed: 
• er is onder deze groep veel eenzaamheid 
• voor kerken die deze mensen helpen, zoals de Poolse Rooms-Katholieke Parochie in Arnhem 
• dat christenen die dichtbij hen wonen wegen vinden om de liefde van God door te geven 

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 


