
 

  

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

2 3 4 5 6 7 8 
Armoede in Arnhem 

 

De laatste weken worden steeds meer mensen geconfronteerd met een  

hogere energierekening. Daardoor komen ook vele Arnhemmers  

financieel in de knel. De Arnhemse gemeenteraad heeft daarom besloten  

om op korte termijn nog eens € 250,- uit te keren aan mensen die dat  

nodig hebben. Daarnaast worden deze maand nog allerlei maatregelen  

voorgesteld om de problemen structureel te lijf te gaan. 

 

Gebed: 

• voor Arnhemmers die in problemen komen. Dat ze rust vinden en niet in paniek raken over hun 

situatie 

• voor mensen in hun omgeving, dat er goede manieren worden gevonden om elkaar te helpen 

• voor de gemeentelijke overheid, dat er goede maatregelen worden gevonden die mensen langdurig 

helpen uit de armoede te komen 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

9 10 11 12 13 14 15 
Geestelijke nood 

 

 

Vanuit de gedachte dat de mens één geheel is, als een eenheid geschapen naar Gods beeld, bidden we 

deze week speciaal voor het geestelijk welbevinden in de stad. Ervaringen van mensen zoals 

bijvoorbeeld armoede of psychische nood hebben invloed op het geestelijke vlak. En andersom kunnen 

vragen rondom zingeving en spiritualiteit invloed hebben op hoe wij letterlijk ‘in ons vel’ zitten. 

 

In gebed brengen wij voor Gods troon: 

• dat we in Arnhem allemaal stappen zetten om meer mens te worden uit één stuk 

• dat er heling mag komen en dat deze ontdekt wordt in toewijding aan God 

• voor de werking van Gods Geest en geestelijke doorbraken 

• voor onszelf: dat wij zorgzaam en nederig oog hebben voor ons eigen hart en dat van onze naasten 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

16 17 18 19 20 21 22 
Dak- en thuislozen 

 

 

Deze komende herfst en winter willen we de dak- en thuislozen in onze stad niet loslaten, maar blijven 

bidden voor deze kwetsbare groep mensen. Daarom staat deze week gebed voor hun opnieuw 

centraal.  

 

We kunnen: 

• bidden voor mensen die verstrikt zitten in een web van verslaving, dakloosheid, eenzaamheid en 

zorgen 

• bidden voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa die dakloos zijn geraakt 

• danken voor beschikbare hulp in onze stad. Te denken valt aan opvanglocaties de Duif, Iriszorg en 

het Jonahuis (voor jongeren) en aan het Kruispunt en de Soepfiets. Deze initiatieven worden 

mogelijk gemaakt door professionals en vrijwilligers die zich dagelijks inzetten  

• bidden dat God ons genadig is en wij de kracht krijgen om niet weg te kijken als wij zelf geen 

oplossingen zien 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

23 24 25 26 27 28 29 
Ondernemers in de knel 

 

 

 

 

 

 

 

We bidden voor caféhouders en winkeliers, voor verleners van diensten en van producten, voor kleine 

webwinkels en grote industriëlen, voor werkgevers en voor eenpitters… dat zij allen voldoening 

ontvangen in hun werk, dat ze rust hebben om goed verantwoordelijkheid te kunnen nemen en dat ze 

van dag tot dag hun klanten met plezier kunnen blijven bedienen. 

 

• gebed voor hen die op dit moment financieel in zwaar weer zitten 

• gebed voor diegenen die zijn gestopt vanwege faillissement of om een andere reden 

• gebed ook voor hen die nieuwe mogelijkheden hebben ontdekt om door te gaan. Dat ze inzicht en 

daadkracht mogen ontvangen, ook als zorgen voor de toekomst er nog zijn 
 

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 


