
 

  

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
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Sint Marten 
 

 

 

 

 
 

Sint Marten is een dichtbebouwde wijk dichtbij het centrum en het Sonsbeekpark. Er wonen relatief 

veel inwoners in de leeftijd van 25-45 jaar en er zijn veel eenpersoonshuishoudens. Een behoorlijk deel 

van de bewoners heeft een klein inkomen en is aangewezen op een sociale huurwoning. Nogal wat 

bewoners kampen met diverse problemen. Ongeveer een kwart van de bewoners heeft een niet 

Nederlandse achtergrond, waaronder veel mensen met een Turkse achtergrond. 
 

• danken we voor de nabijheid van zoveel groen en bidden we dat men er rust en ruimte mag vinden 

• danken we voor de onderlinge betrokkenheid en bidden we voor veerkracht voor bewoners 

• bidden we voor de slachtoffers van de grote brand in de wijk van enkele weken geleden 

• danken en bidden we voor de goede samenwerking van professionals en vrijwilligers in de wijk. Dat 

het hen steeds te doen mag zijn om het welzijn van de wijk en het welbevinden van de bewoners 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

12 13 14 15 16 17 18 
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 

 

Deze week vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. De 

provincie is verantwoordelijk voor: 

• Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 

• Milieu, energie en klimaat 

• Vitaal platteland en natuurbeheer 

• Regionale bereikbaarheid 

• Regionale economie 

• Cultuur en monumentenzorg 
 

Het Waterschap zorgt voor het waterbeheer in het eigen gebied. De afgelopen keer had deze verkiezing 

een slechte opkomst. In de peilingen lijken de afkeer van de regering en  

het veronachtzamen van het platteland een belangrijke rol te spelen.  
 

 

We kunnen bidden voor: 

• een betere opkomst 

• een uitkomst die natuur, milieu en economie ten goede komt 

• goede saamhorigheid en samenwerking in het Huis der Provincie 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

19 20 21 22 23 24 25 
Tweedeling in de stad 

 

 

 

 

 

 

 

Uit recent onderzoek van de Gemeente Arnhem blijkt opnieuw dat er een duidelijke scheidslijn door de 

stad loopt. Aan de ene kant wijken aan de verkeerde kant van de streep, zoals Presikhaaf, Malburgen 

en de Geitenkamp. En aan de andere kant de gegoede delen van de stad: zoals Schaarsbergen, de 

Burgemeesterswijk en Klingelbeek, waar veel meer mensen tevreden wonen. Dat loopt gelijk op met 

hoe men denkt over de toekomst van de eigen wijk. De presentatie van het gehele onderzoek van de 

Gemeente Arnhem, onder de naam Staat van de  Stad, is te vinden via deze link: http://bit.ly/3Sy4b6d 
 

Bidt voor: 

• de plannen van de gemeente om deze tweedeling tegen te gaan 

• gelovigen in politiek en samenleving, voor wijsheid om goed met dit probleem om te gaan   

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

26 27 28 29 30 31 1 
Woningnood 
 

In Arnhem zijn duizenden extra woningen nodig om te voorzien in de huidige woonbehoefte. 

Daarnaast zal een betere doorstroming helpen bij passende en betaalbare woningen voor zowel 

ouderen als starters. Het transformeren van winkelpanden en kantoren tot woonruimte heeft al enige 

soelaas geboden: denk aan het oude arbeidsbureau aan het Eusebiusplein en het voormalige 

girokantoor aan de Velperweg. Naast nieuwbouw in Schuytgraaf en op voormalige fabriekslocaties in 

de stad wil de gemeente de renovatie van woningen in de wijken van Arnhem-Oost ter hand nemen. 

De financiële ruimte bij de gemeente is echter beperkt terwijl prijzen en huren intussen hoog blijven en 

de wachttijden erg lang.  
 

 

 

Laten we bidden voor: 

• oplossingen voor de vele woningzoekenden in Arnhem 

• creativiteit en daadkracht bij Gemeente en corporaties 

• politieke wil en steun vanuit Rijksoverheid en Provincie 

• leefbare buurten en inwoners met een passend woonperspectief 

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 2023 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 


