
 
 

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

31 1 2 3 4 5 6 
Arnhemse musici & muzikanten 
 

Professionele muzikanten werken in twee soorten muziekstijlen: klassieke muziek en popmuziek. Als 
het gaat om klassieke muziek speelt Phion, het Orkest van Gelderland & Overijssel (phion.nl) een 
belangrijke rol. De vestiging in Gelderland is in het Arnhemse Musis. Er werken 128 mensen. 
Popmuziek is in Arnhem grotendeels een amateuraangelegenheid. Belangrijke speler hierin is 
poptheater Jacobiberg (jacobiberg.nl), waar vrijwel alles op gebied van popmuziek bij elkaar komt.  
 
 
 
 
 

Laten we deze week bidden: 
 

• voor deze groep die het moeilijk heeft om rond  
te kunnen komen, dat ze wegen vinden om hun  
creativiteit te kunnen uiten 

• voor de ondersteuning via Phion en Jacobiberg,  
dat ze goede hulp bieden zodat muzikanten zich  
kunnen richten op hun core business 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

7 8 9 10 11 12 13 
Vakantiegangers 
 

Op pad zijn met U, Schepper God, 
is op pad zijn in Uw wereld, 
vol wonderen en zó mooi.  
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden, 
en onder mij de aarde en de rots. 
 

Op pad zijn met U, broeder Jezus, 
is op pad zijn met uw vrienden, 
elkaar ontmoeten, samen verder gaan, 
en op het kruispunt afscheid nemen, 
wetend dat U met ons allen bent.  

Op pad zijn met U, Heilige Geest, 
is op pad zijn met de wind, 
is dansen op onstuimige muziek 
en dan zo uw lied zingen, 
dat anderen het kunnen horen. 
 
 
 
 

Chris Polhill 
Uit: ́ Medemens 6´, uitgave van Kerk in Actie 
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https://www.phion.nl/
https://jacobiberg.nl/


  

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

14 15 16 17 18 19 20 
Ouderen 

Ongeveer 15 % van de Arnhemse bevolking is 65 jaar of ouder. Deze week danken en bidden we 
speciaal voor hen. We danken voor de belangrijke bijdrage die ouderen leveren en hebben geleverd 
aan de stad op vele verschillende manieren. We bidden ook voor hen die het moeilijk hebben vanwege 
eenzaamheid of ziekte. Dat Arnhem een stad mag zijn die omziet naar, en zorgt voor, haar ouderen. 
 

• Laten we bidden voor een goede zomer voor hen die niet op vakantie kunnen 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

28 29 30 31 1 2 3 
Werken in Arnhem 

Teruggekomen van vakantie mogen velen van ons weer aan het werk. Laten we deze week bidden: 
 

• voor werknemers en zelfstandigen: voor energie en frisse moed 
• voor werkgevers en leidinggevenden: voor goede inzichten en doorzettingsvermogen 
• voor bedrijven en instellingen: dat er oplossingen komen voor de personeelstekorten - zoals 

bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs en de horeca 
• voor de mensen die ongewild of gewild baanloos zijn: dat men zinvol werk kan vinden en dat we 

met elkaar plannen en ideeën ontwikkelen voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt 

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 

21 22 23 24 25 26 27 
Geitenkamp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De wijk Geitenkamp in Arnhem is een mooie groene wijk met veel hoogteverschil. Daarnaast zit er ook 
veel verschil in de mensen die er wonen, er woont arm en rijk, jong en oud door elkaar. Mensen wonen 
soms dicht op elkaar, en dat geeft gezelligheid, maar soms ook wrijving. Voor de Geitenkamp… 
 

• danken we voor de initiatieven zoals: Kunst op de Bult, de wijkconciërges en de Buurtmoestuin 
• bidden we voor mensen die hulp nodig hebben, dat de hulp beschikbaar en goed te vinden is 
• bidden we voor de zomer, wanneer mensen meer buiten zijn, dat er een gezellige sfeer mag zijn 
 


